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Abstrakt 

Bakalářská práce obsahuje vybrané části stavebně technologické studie pro objekt 

vzdělávacího ENVI centra ve Vysoké Poli. Ze zpracovávané dokumentace se jedná především 

o technologickou studii realizace hlavních technologických etap pro zadaný objekt, časový a 

finanční plán výstavby, základní koncepce staveništního provozu, položkový rozpočet 

s výkazem výměr, technologický předpis pro provádění dvouplášťové obvodové stěny, 

bezpečnostní opatření při provádění železobetonového monolitického stropu a kontrolní 

zkušební plán.  

  

Klí čová slova 

vzdělávací centrum, stavebně technologická studie, základy, zděné konstrukce, monolitická 

stropní konstrukce, hrubá vrchní stavba, technologický předpis, bezpečnost, kontrolní a 

zkušební plán, staveniště 

  

  

Abstract 

Bachelor thesis contains selected parts of the building and technological studies for building 

an educational center in ENVI Vysoke Pole. That the processing of documentation is 

primarily a technological study of the implementation of the main technological stages for the 

specified object, time and financial plan construction, the basic concept of building operation, 

itemized budget with bills of quantities, technological regulation for the implementation of the 

double-skinned walls, security measures for the implementation of monolithic reinforced 

concrete ceiling and control test plan.  

 

Keywords 

education center, building technology studies, foundations, masonry, monolithic ceiling 

construction, gross superstructure, technological regulation, safety, inspection and test plan, 

construction site 
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Úvod 

Cílem této práce je vypracování stavebně technologické studie Environmentálního  

centra. Stavebně technologická studie je rozsáhlá část procesu výstavby. V našem případě 

jsme se zaměřili na provedení tří hlavních etap, kterými jsou zemní práce, základy a hrubá 

vrchní stavba. 

Tato bakalářská práce vychází ze zapůjčených podkladních materiálu pro výstavbu 

environmentálního centra ve Vysoké Poli, v okrese Zlín. Cílem tohoto projektu bylo 

vybudovat soubor objektů, které budou dostatečně splňovat požadavky pro výuku odborné i 

laické veřejnosti na ochranu přírody a krajiny. V rámci této studie se budeme věnovat 

stavebnímu objektu - 01 Vzdělávací centrum.  

 Tento objekt je uvažován jako zděný o půdorysných rozměrech 17,66 x 6,16 m 

založený na monolitické základové desce. Vodorovné nosné konstrukce jsou dvojího typu a 

to, železobetonová monolitická konstrukce, která je nad prvním podzemním podlažím a 

dřevěný trámový strop se záklopem nad prvním nadzemním podlažím. Střecha je uvažována 

jako jednoplášťová šikmá. 

  

 Zaměření této práce je dále rozděleno na textovou a výkresovou část. V textové části 

je popisována technologická studie realizace hlavních technologických etap, které je 

soustřeďováno na zemní práce, základy a vrchní stavbu. Na to navazuje základní koncepce 

staveništního provozu a bezpečnostní opatření při provádění železobetonové monolitické 

stropní konstrukce. Detailněji je popisován postup provedení dvouplášťové obvodové stěny. 

Celou textovou část pak uzavírá kontrolní a zkušební plán navazující na bezpečnostní opatření 

vybrané etapy.  

 

 Výkresovou část tvoří stavební výkresy pro technologickou přípravu staveniště. 

Nedílnou součástí je pak časový harmonogram a finanční plán výstavby, společně 

s položkovým rozpočtem pro hrubou stavbu.   
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1.1. Zemní práce 

 

1.1.1. Návaznost na předchozí technologické etapy 

Vzhledem k tomu, že se jedná o první etapu výstavby, nenavazuje na žádnou 

předcházející technologickou etapu. Před započetím etapy zemních práce je třeba provést 

předání staveniště hlavnímu zhotoviteli stavby. O tomto předání musí být proveden zápis 

(protokol o předání a převzetí staveniště) a zároveň musí být vše zapsáno do stavebního 

deníku. 

 

1.1.2. Jednotlivé části technologické etapy 

 V této technologické etapě budou provedeny následující práce: 

− skrývka ornice 

− oplocení staveniště 

− zřízení zařízení staveniště 

− příprava prostoru pro provedení základových pasů a jejich výkop 

− vytyčení inženýrských sítí 

− určení a vytyčení hlavní polohové osy staveniště 

 

1.1.3. Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

 V následujících bodech bude popsáno provedení jednotlivých částí dané technologické 

etapy. Součástí bude i složení pracovních čet a použitá mechanizace.  

 

1.1.3.1. Skrývka ornice 

 Skrývka ornice bude probíhat na celé ploše investora. V tomto území se nenachází 

žádný jiný porost než tráva, tudíž není třeba s jinými okolnostmi počítat. Skrývka ornice bude 

provedena v prostoru budovaných objektů, v uvažovaném prostoru zařízení staveniště a také 

v prostoru staveništní komunikace, která vede v místech budoucí komunikace mezi objekty. 

Část zeminy bude uskladněna na staveništi pro využití terénních úprav v okolí objektu. Zbylá 

zemina bude odvozena na nejbližší skládku investora, která je od staveniště vzdálená cca 

2,5 km. Místo, na kterém bude ornice na staveništi uložena, je patrné z výkresu č. 02 – 

Koncept zařízení staveniště. Plocha sejmuté ornice se rovná 2 500 m2, o maximální tloušťce 

300 mm. Je důležité dbát na to, aby při snímání ornice nedošlo k promísení s neúrodnými 

vrstvami půdy.  
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Postup při skrývce ornice bude následující: 

 Vzhledem k tomu, že pozemek je svažitý, je potřeba provádět tyto práce s ohledem na 

směr vrstevnic. A proto, je nutné uvažovat, způsob pohybu mechanizace, která bude tuto 

činnost provádět. Délka jednoho záběru nesmí být delší než 60 m, což by s ohledem na 

nejdelší rozměr skrývané části, nemělo být překážkou. Nahrnutá ornice bude přesouvána na 

místo mezideponie za použití rypadla na kolovém podvozku a dozeru. Po dovršení rozměrů 

skládky ornice (viz příloha č. 02) bude zbylá ornice naložena na nákladní automobil a 

odvezena na skládku. Naložení a odvoz zbylé zeminy bude provedeno současně s prováděním 

výkopů pro základové konstrukce.  

 

Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 

 K vlastnímu provádění skrývky ornice bude použit dozer na pásovém podvozku 

CATERPILLAR D6N. Pro přesunutí zeminy na mezideponii a nakládání zbylé zeminy bude 

použito rypadlo na kolovém podvozku CATERPILLAR 434F. V této části dané etapy 

výstavby nebude nutné využití jiných mechanismů. Pomocní pracovníci budou potřebovat 

krumpáč, lopatu, rýč a kolečko (pro případné dočištění skrývky) a osobní ochranné pracovní 

prostředky (pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vestu a přilbu).  

Popis Označení Základní parametry Činnost 

Nákladní 
automobil 

TATRA T815 Objem korby: 9,0 m3 
Výkon motoru: 352 kW (442k) 
Max. rychlost: 85 km/h 
Korba: třístranná sklopná 
Užitečné zatížení: 16,3 t 

Odvoz vytěžené 
zeminy 
 

Pásový dozer CATERPILLAR 
D6N 

Objem radlice: 3,2 m3 

Výkon motoru: 112 kW  
Měrný tlak: 0,33 – 0,51 bar 
Provozní hmotnost: 17 t 

Sejmutí ornice  

Rypadlo na 
kolovém podvozku 

CATERPILLAR 
434F 

Výkon mot.: 71 kW 
Obj. lop. nakladače: 1,15 m3 

Obj. lop. rypadla:0,08-0,29 m3 
Max. hloub. dosah: 3,5 m 
Max. dosah: 5,3 m 
Provozní hmotnost: 7 t 

Výkop jámy pro 
základ. desku 
nakládání ornice 

Tab. 1.1 – Výpis použité mechanizace pro výkop základové jámy 
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Složení pracovní čety: 

� vedoucí pracovní čety   1 

� obsluha dozeru    1 

� obsluha rypadla     1 

� pomocní pracovníci   2 

 Celkem    5 

 

1.1.3.2. Oplocení staveniště 

 Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení. Při vjezdu na staveniště 

bude do mobilního oplocení na dvou místech osazena brána, která bude sloužit pro vjezd a 

výjezd vozidel na staveniště a vstup pracovníků na staveniště. Rozmístění oplocení je 

znázorněno na výkresu č. 02 – Koncept zařízení staveniště.  

 Hlavními prvky mobilního oplocení jsou plotové patice a dílce. V tomto případě 

budou použity ocelové pozinkované plotové dílce o rozměrech 3,5 x 2,0 m. Rozměry ok dílců 

jsou 100  x 200 mm. Pro stabilizaci plotových dílců budou použity betonové plotové patice o 

rozměrech 220 x 610 x 120 mm se 6 otvory, do kterých je možné zasunout konce plotových 

dílců. Pro jejich vzájemné spojení budou použity ocelové pozinkované zajišťovací spony tl. 

2,5 mm.   

 Pro vjezd a výjezd na staveniště bude mezi mobilní oplocení vložena dvoukřídlová 

brána o výšce 2,0 m a šířce 4166 mm. Rozmístění těchto prvků je znázorněné na výkresu 

č. 02 – Koncept zařízení staveniště.   

Popis Označení Základní specifikace Funkce 

Plotový dílec Plotový panel 
F2 3500/2000 mm 
pozinkovaný 

Výška dílce: 2000 mm 
Šířka dílce: 3500 mm 
Průměr drátu: 3,5 mm 

Nosná 

Plotová patice Betonový 
podstavec se 6ti 
otvory 

Šířka: 220 mm 
Délka: 610 mm 
Výška: 120 mm 
Počet otvorů: 6 

Nosná 

Spojka dílců Mobilní spojka 
panelu 

Povrchová úprava: Zn 
Velikost klíče: 13 

Spojovací 
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Vjezdová a 
výjezdová brána 

Brána dvoukřídlá 
DOPS 
2000 x 4166 mm 

Výška: 2000 mm 
Šířka: 4166 mm 

Vjezd a výjezd 
ze staveniště 

Tab. 1.2 – Výpis použitých prvků oplocení staveniště 

 

Postup montáže oplocení staveniště 

 Před samotným započetím montáže mobilního oplocení budou nejprve osazeny dvě 

dvoukřídlé brány, kdy jedna bude pro vjezd a druhá pro výjezd ze staveniště, čímž zajistíme 

jednosměrný provoz po staveništi. Po osazení těchto bran, můžeme navázat montáží 

plotových dílců. 

 Montáž dílců bude probíhat následovně: dílec bude vždy zasunut do středové díry 

patky a ta bude pootočena kolmo k plotovému dílci z důvodu zajištění co největší stability. Po 

namontování několika výše popsaných prvků dojde k postupnému spojování pomocí 

mobilních spojek. Na každý spoj bude použita vždy jedna spojka. Po zkompletování těchto 

prvků, dojde k vyvěšení zákazových značek pro vstup na staveniště nepovolaným osobám.  

 

 Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 

 Při provádění těchto prací nebude potřeba žádné mechanizace, ale pracovníci budou 

potřebovat kalibrované měřicí přístroje, krumpáče, lopaty (na případné srovnání povrchu pod 

patkou) a ochranné pracovní prostředky (pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice a přilbu). 

Na sepnutí plotových dílců budou potřebovat šestihranný klíč č. 13.  

 

Složení pracovní čety: 

� vedoucí pracovní čety   1 

� pomocní pracovníci    4 

Celkem    5 

 

1.1.3.3. Určení a vytyčení hlavní polohové osy  

 Vytyčení hlavní polohové osy bude provedeno hned po ukončení prací na skrývce 

ornice, aby bylo možné provádět další výkopové činnosti. Samotné vytyčení bude provedeno 

geodetem. Po provedení vytyčení bude zapsán zápis a rovněž budou tyto skutečnosti vepsány 

do stavebního deníku. Hlavní polohová osa a 2 hlavní polohové a výškové body jsou patrné 

z výkresu č. 01 – Situace stavby.   
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1.2. Základy 

 

1.2.1. Návaznost na předchozí technologické etapy 

 Technologická etapa základových konstrukcí navazuje na předešlou etapu v době, kdy 

je dokončena většina výše popsaných činností.  

 

1.2.2.   Jednotlivé části technologické etapy 

 V této technologické etapě budou provedeny tyto činnosti: 

− železobetonová základová deska 

− provedení přípojky splaškové kanalizace (součástí bude i provedení vnitřní ležaté 

splaškové kanalizace, napojení vodovodní přípojky a přípojky elektrické energie) 

− hydroizolace spodní stavby 

 

1.2.3. Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

 V následujících bodech bude popsáno provedení jednotlivých částí dané technologické 

etapy. Součástí bude i složení pracovních čet a použitá mechanizace. 

 

1.2.3.1. Železobetonová základová deska 

 Železobetonová základová deska vytváří základovou konstrukci stavby. Bude 

prováděna podle detailní PD, kterou je nutné dodržet, případné změny musí odsouhlasit 

projektant společně se statikem a investorem. Uvedené změny se zapíší do stavebního deníku.  

 Všichni zúčastnění pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danými 

technologiemi, technologickými předpisy a systémy používaného materiálu. Dále pak i 

s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací.  

 Při samotném provádění nesmíme zapomenout na vytvoření prostupů pro přípojky 

inženýrských sítí (jednotná kanalizace, voda, elektrická energie). Pod výztuží desky bude po 

jejím obvodu realizovaná montáž zemních pásků, které v pěti místech (dle PD) budou 

vystupovat nad tuto konstrukci, pro další napojení. Z jednoho místa pásek vyvedeme směrem 

k dalšímu objektu.  

 Pod desku je nejprve nutné zhutnit podsyp z kameniva frakce 16-32 mm o tloušťce 

100 mm. Na zhutnění použijeme obousměrnou vibrační desku. Poté zrealizujeme položení 

splaškové kanalizace tak, že podle PD vyhloubíme rýhy pro vedení ležaté kanalizace a 

následně zasypeme štěrkopískem frakce 0-8 mm. Předchystaná plocha tak bude mít výškovou 
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kótu -3,510 m. Dále bude provedená základová deska o výšce 450 mm a další vrstvy skladby 

podlahy jak je uvedeno v PD.  

 

Použité materiály a jejich základní charakteristiky: 

• Beton C20/25, S3 – základová deska 

− pevnost v tlaku fck,cyl = 25 MPa (válcová), fck,cube = 25 MPa (krychelná) 

− expoziční třída XC2 – konstrukce s možností nasycení vodou 

− konzistence S3 = 100 – 150 mm, zkouška sednutí kužele  

  

• Ocel 10505 (R) KARI SÍŤ 8/150/150 

− označení podle EN – B500A 

− třída výztuže B 

− charakteristická mez kluzu fyk = 500 MPa 

 

Postup při provádění železobetonové základové desky 

 Betonáž se smí provádět při teplotách nad +5°C. Tato činnost je plánovaná na období, 

ve kterém by nižší teploty neměly nastat. V případě, že by tato situace nastala, stavbyvedoucí 

určí další postup při provádění a zvolí případná opatření.  

 

• provedení podkladu ze štěrkopísku 

− jedná se o štěrkopísek frakce 16 - 32 mm 

− tloušťka vrstvy 100 mm 

− k hutnění bude k dispozici obousměrná vibrační deska APR 3520 Honda 

• pokládka ležaté splaškové kanalizace  

− do zhutněného podsypu se vyznačí poloha kanalizace z PVC KG 

− z PD vyčteme spády pro jednotlivá ramena a polohu napojení na svislou kanalizaci 

− u výstupu na svislé kanalizace bude provedena stabilizační patka z prostého 

cementového potěru 

− následně zasypeme uloženou kanalizaci štěrkopískem frakce 0-8, kanalizace nesmí 

zasahovat do základové desky 

− všechny otvory v napojení na svislé potrubí budou pečlivě uzavřeny, pomocí zátek 

daných průměrů 
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− potrubí, které prostupuje základem pro napojení svislé kanalizace, bude osazeno 

chráničkou, v podobě krátkého potrubí z PVC KG (DN 200) a jeho výškou minimálně 

100 mm nad výškou základové desky 

• položení uzemňovací soustavy 

− zemnící páska je z pozinkovaného železa (FeZn) o rozměrech 4 x 30 mm 

− pásek bude položený po obvodu desky a bude mít pět vývodů (viz PD) 

− spoje svařované (min. 10 cm svár) a natřené ochranným nátěrem proti korozi 

(gumoasfalt)  

− dbáme na důkladné utažení spojek u napojení pásků 

• uložení výztuže v základové desce 

− před samotným ukládáním bude sestaveno obvodové bednění základové desky ze 

systémového bednění o výšce 600 mm 

− pokládáme kari sítě o rozměrech 8/150/150 se vzájemným přesahem jednoho pole 

− dodržujeme minimální krytí výztuže 70 mm od štěrkového podsypu v podobě 

distančních pásů a dbáme na celkovou čistotu montovaných prvků před betonáží 

− po dokončení procesu armování provede stavbyvedoucí společně se statikem 

(projektantem) kontrolu a vše stvrdí zápisem do stavebního deníku 

• betonáž základové desky 

− využijeme auto domíchávač a autočerpadlo pro snadnější přísun betonové směsi  

− betonová směs nesmí padat z větší výšky jak 1,5 m, aby nedocházelo k segregaci 

kameniva  

− dostatečné hutnění zajistíme pomocí mechanického ponorného vibrátoru  

− při betonáži postupujeme z jednoho rohu do protějšího rohu, pomocí latě („letadla“) a 

kalibrovaných měřících přístrojů kontrolujeme správnou výšku a rovinatost desky 

− horní hrana bude ve výšce -3100 mm  

• ošetřování konstrukce 

− bude spočívat v kropení povrchu základové desky vodou a to dle aktuálního počasí, 

tento způsob a četnost je uveden v technologickém předpisu  

• hotová konstrukce základové desky 

• technologická pauza  

− další navazující práce je možné provádět až po dosažení dostatečné pevnosti 

konstrukce 
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Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

 Při betonáži základové desky bude potřeba 87 m3 betonu C20/25. K přepravě 

z betonárny použijeme auto domíchávač se zabudovaným čerpadlem a výložníkem. Ten bude 

podporován dvěma auto domíchávači o kapacitě 10 m3. Hutnění betonové směsi proběhne 

pomocí vibrační latě.  

 Pracovníci budou pracovat s kalibrovanými měřicími přístroji (zejména nivelační 

přístroj pro určení a kontrolu správných výšek), hrábě, lopaty (pro čištění konstrukce a 

manipulaci s betonem) a osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní obuv a oděv, 

holínky, rukavice, přilbu).    

 

Činnost Popis Označení Základní parametry Činnost 

B
et

on
áž

 

Auto domíchávač 
− čerpací 

jednotka 
− výložník 
− domíchávač 

FBP 21 
− BP 600 RK 

− KVM 21 
− AMC FH 7+ 

Vertikal. dosah: 21,5 m 
Horizontální dosah: 
17,3 m 
Počet ramen: 3 
Dopravní potrubí: 100 mm 
Dopravované množství: 
61 m3/h 
Tlak betonu: 71 bar 
Objem zásobníku: 7 m3 
 

Doprava 
betonu do 
konstrukce 

Auto domíchávač STETTER C3 
AM 10 C 

Objem zásobníku: 10 m3 
 

Doprava 
betonu na 
staveniště 

Plovoucí vibrační 
lišta 

BARIKELL  Délka: 2000 mm 
Šířka: 230 mm 
Hmotnost: 16 kg 
Výkon: 1,1 kW 

Hutnění 
betonu 

Tab. 1.3 – Výpis použité mechanizace pro betonáž základové desky 

 

Složení pracovní čety – položení uzemňovací soustavy a armování základové desky: 

� vedoucí pracovní čety   1 

� elektrikáři    2 

� železáři     2 

Celkem    5 
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Složení pracovní četa – betonáž základové desky: 

� vedoucí pracovní čety   1 

� obsluha čerpadla    1 

� obsluha auto domíchávače  2 

� obsluha vibrátoru    1 

� betonáři    2 

Celkem     7 

 

 

1.3. Hrubá vrchní stavba 

 

1.3.1. Návaznost na předchozí technologické etapy 

 Technologická etapa hrubé vrchní stavby navazuje na předešlou etapu v době, kdy je 

kompletně dokončena. Musí být provedeny základy objektu (ŽB deska) a přípojky (elektřina, 

vodovod, ležatá kanalizace).  Dále musí být na místě izolace proti vodě pod svislými 

konstrukcemi, na které se budou tyto konstrukce zakládat a poté provádět.  

 

1.3.2. Jednotlivé části technologické etapy 

V technologické etapě následují tyto činnosti:  

− provádění svislých zděných konstrukcí pro 1. PP a 1.NP 

− ŽB monolitická stropní deska nad 1.NP 

− montáž krovu a jeho zastřešení 

− montáž dvouplášťové provětrávané fasády (viz 5.1) 

  

1.3.3. Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

 V následujících bodech bude popsáno provedení jednotlivých částí daných 

technologických etap. Součástí bude i složení pracovních čet a použitá mechanizace. 

 

1.3.3.1. Provádění svislých zděných konstrukcí 

 Před samotným zahájením procesu zdění nosných obvodových stěn a příček, musí být 

provedeno zaměření rohů obvodu objektu geodetem. Toto měření musí provést osoba k této 

činnosti způsobilá. O tomto zaměření sepíšeme protokol a dané skutečnosti zapíšeme do 

stavebního deníku. Po dokončení zaměření od geodeta si vše převezme stavbyvedoucí. Po 
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takovém vyměření zahájíme zakládání rohů objektu. Všichni zúčastnění pracovníci musí být 

seznámeni a proškoleni s danými technologiemi, technologickými předpisy a systémy 

používaného materiálu. Dále pak i s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění 

prací. Zděné konstrukce na tomto objektu budou ze systému Porotherm.   

 Součástí technologické etapy jsou i nenosné konstrukce – příčky. Pro ty použijeme 

stejný systém zdění a technologie, avšak v jinou dobu.  

 Další důležitou součástí při provádění svislých zděných konstrukcí jsou otvory a 

průchody v nich. S tím souvisí montáž překladů, kde je nutné především dbát na použití 

správných typů, uložení a výškové osazení dle PD.  

 Jako spojovací materiál využijeme zdící pěnu POROTHERM DRYFIX, která je 

určená pro „přesné zdění“ broušených pálených bloků.  

 

Charakteristika použitých materiálů: 

• POROTHERM 36,5 T PROFI  

• POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 

• POROTHERM 11,5 PROFI DRYFIX 

• POROTHERM T – malta pro celoplošné zdění 

 

Postup při provádění zděných konstrukcí: 

 Před vlastním procesem zdění musí být provedeno několik důležitých opatření. Jedná 

se zejména o uložení hydroizolace z modifikovaného pásu Glastek 40 Special. Před 

natavením pásů, musí být podklad důkladně očištěn od prachu a posléze penetrován. Poté 

můžeme pásy v celé své šířce pokládat pod nosné konstrukce v celé šířce 1 m tak, aby 

přesahovaly aspoň 150 mm přes sebe. 

• Zakládací malta  

− nejprve si pomocí nivelačního přístroje zkontrolujeme jednotlivé výškové rozdíly, 

abychom co nejlépe osadily první šár zdiva do zakládací malty 

− s pomocí dvou pracovníků začne vedoucí čety nastavovat pomocné lavičky pro 

vyrovnání zakládací malty (nivelační přístroj) 

− po založení rohů zdiva a otvorů pokračujeme ve zdění 
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• Zdění 

− zdění začíná osazením rohových tvárnic, které se spojí zednickou šnůrou vedenou 

z vnější strany zdiva  

− zdící pěnu naneseme ve dvou rovnoběžných pásech k okraji tvárnice, poté klademe 

tvárnici tak, aby se vzájemně dotýkaly 

− poloha tvárnice se koriguje podle vodováhy a pomocí gumové paličky 

− přesah cihelných bloků přes hranu základu nebo stropu může být maximálně 25 mm 

− průběžně se připravenou latí kontroluje jednotná výška vrstev, vodorovnost a svislost 

zdiva 

 

• Zásady při zdění 

− při každém přerušení prací dbáme na skladování prvků tak, aby nedošlo k jejich 

zbytečnému navlhnutí 

− důraz klademe především na již osazené tvárnice, které řádně zakryjeme před 

případným zatečením srážkové vody 

− před použitím maltových směsí a systémové pěny, vedoucí dokonale seznámí 

zodpovědného pracovníka s technologií přípravy pro zdění a bude dbát pokynů 

výrobce těchto hmot 

− dodržujeme vazbu cihel a to min. 1/3 překrytí styčné spáry 

− pokud by došlo k nějakému problému v technologii provádění, stavbyvedoucí na to 

upozorní ve SD 

 

• Výšková úroveň 

− po vyzdění do výšky min. 1 300 mm zřídíme pracovní plochu pro lepší manipulaci a 

bezpečnost  

− k tomu nám postačí jednoduché kozové lešení a dvě lešenářské fošny 

 

• Osazení překladů 

− dbáme především na bezpečnost pracovníků, a proto manipulaci budou provádět 

min. 2 pracovníci  

− překlady pokládáme na cementovou maltu 
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− sledujeme minimální uložení podle projektové dokumentace a správnou orientaci 

překladů, zejména otočení keramické části překladu směrem k líci stěny kvůli 

pozdějším omítkám 

 Po vyzdění až do požadované výšky konstrukce zajistíme, aby nedocházelo 

k porušování povětrnostními vlivy, a konstrukci důkladně zakonzervujeme. Zbylý materiál 

použijeme v další fázi výstavby zdění.  

 

1.3.3.2. Vyzdění podpěrných zdí z cihel plných pálených 

 Před začátkem vlastního vyzdívání z lícových cihel (dále jen cihel) nutno provést 

následující kroky: 

− je třeba, aby celá dodávka cihel, celé potřebné množství bylo na staveništi, cihly jsou 

dodávány na nevratných paletách a jsou zabaleny PE fólií 

− palety s cihlami skladujeme na rovném a suchém prostranství, aby nedošlo k jejich 

znečištění a poškození ještě než budou zabudovány 

− cihly pro vlastní zdění odebíráme vždy z několika palet současně (alespoň z 3 palet), tímto 

opatřením zajistíme barevnou jednotnost celé zdi 

− nejdůležitější částí přípravy je důkladné rozměření rohů, řádků zdiva a všech prostupů 

v lícovém zdivu, jako nejosvědčenější pomůcku pro správné rozměření použijeme 

rohovou lať, která tvoří boční hranu zdi 

− lať se ustaví do přesné svislice a dobře se ukotví, měli by být hoblované anebo se mohou 

použít duralové profily slabších průřezů 

− na latě zakreslíme jednotlivé řádky cihel a zvýrazníme parapety a překlady, výška latě by 

měla mít minimálně výšku zdi 

− ložná spára má mít šířku 10 mm, styčná rovněž 10 mm 

− při spárování zásadně použijeme předepsané malty pro současní zdění i spárování cihel, 

které zaručují správnou dobu tuhnutí, nízkou nasákavost a mají všechny další požadované 

vlastnosti 

 

Charakteristika použitých materiálů: 

• Cihly KLINKER, lícová Old Bohemia (290 x 140 x 65) 

• Malta zdící, šedá VM.01 (30 kg) 

• Spárovací hmota Kerapoxy 112, středně šedá (10 kg) 
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Postup při provádění zděných konstrukcí z plných cihel: 

• Zdění 

− připravíme si takové množství malty, které zpracujeme v intervalu 1-2 hodin 

− pomocí rohové latě vyzdíme velmi přesně rohy 

− rozměření jednotlivých řádků musí být velice přesné 

− po pečlivém vyzdění obou rohů líce do výšky 4-5 řádků nám zbývá vyzdívka vnitřního 

pole 

− pro zachování stejné velikosti styčných spár doporučujeme položit si první vrstvu 

nejprve na sucho a styčné spáry zvětšit nebo zmenšit 

− abychom pro dalším zdění zachovávaly stále stejnou šířku spár, doporučujeme si na 

spodním řádku udělat značku po 1 m, jimiž se budeme při dalším zdění řídit 

− přesnost spár kontrolujeme u ložných spár dlouhou vodováhou a u styčných spár 

závažím  

− konzistence malty by měla být mírně tuhá až plastická, při zdění a současném 

spárování naneseme maltu na řádek cihel v dostatečném množství, usadíme cihly, 

přebytek malty ze spáry stáhneme zednickou lžící tak, abychom neznečistili lícové 

plochy cihel 

− po mírném zavadnutí malty, spáry uhladíme spárovačkou, po zaschnutí malty režné 

zdivo očistíme smetáčkem 

− vyspárované režné zdivo chráníme před slunečními paprsky a deštěm minimálně 

24 hodin od vyspárování 

 

Povolené tolerance přesnosti zdění: 

− Svislost: ± 10 mm na výšku zdi 

− Rovinnost: ± 10 mm na délce kterýchkoliv 2 metrů zdi 

− Hloubka vyspárování: 10 mm 

− První vrstva zdiva smí přesahovat přes hranu základu max. 10 mm 

 

Zásady při zdění: 

− záměsová voda: spotřeba cca 4 l/30 kg, teplota při zpracování +5°C až +30°C 

− povrch zdiva nesmí být znečištěn, doporučuje se nepřekročit množství záměsové vody 
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− případné znečištění zdiva čistit pouze max. 8% kyselinou octovou (ocet používaný 

v domácnosti), přičemž je nutno před čištěním spáry dokonale navlhčit vodou, např. 

kropením hadicí, aby se zabránilo průniku kyseliny do malt 

− Míchání: při zpracování je nutno použít vodu dle požadavku ČSN 73 2028 nebo 

pitnou vodu, je nepřípustné rozmíchávat a pracovávat již jednou rozmíchanou maltu. 

 

1.3.3.3. ŽB monolitická stropní deska 

 Před samotným zahájením prací na konstrukci stropu musí být hotovy veškeré procesy 

týkajících se svislých nosných konstrukcí, která budou tvořit nosnou konstrukci, respektive 

podklad pro montáž konstrukce stropu. Před zahájením bednění proměříme nivelačním 

přístrojem výškové rozdíly nosných konstrukcí, zda odpovídají povoleným odchylkám pro 

monolitickou konstrukci stropu. Případné diference, které překračují povolené povolené 

normové odchylky podkladu, se před montáží bednění musí odstranit. 

 Stropní konstrukce nad 1. PP bude vytvořena jako monolitická ŽB deska tl. 200 a 

150 mm (viz PD). Tvořená z betonu C20/25 a vyztužena kari sítí při obou površích s krytím 

25 mm. Výztuž v průvlacích pak bude tvořit výztuž o průměru 14 mm s třmínky po 180 mm. 

Celá stropní konstrukce bude bedněna celoplošným systémovým bedněním. 

 

Charakteristika použitých materiálů: 

• Beton C20/25, S3, XC2 

− pevnost v tlaku fck,cyl = 25 MPa (válcová), fck,cube = 25 MPa (krychelná) 

− expoziční třída XC2 – konstrukce s možností nasycení vodou 

− konzistence S3 = 100 – 150 mm, zkouška sednutí kužele  

• Ocel 10505 (R) KARI SÍŤ 8/150/150 

− označení podle EN – B500A 

− třída výztuže B 

− charakteristická mez kluzu fyk = 500 MPa 

• Ocelová výztuž B500 Φ 14 mm 

• Třmínky Φ 6 mm a´= 180 mm 

• Systémové bednění DOKAFLEX (1-2-4)  

− stropní podpěra, nosník primární a sekundární 

− spouštěcí hlavice, přidržovací hlavice 

− opěrná trojnožka, panely (2000 x 500, 2500 x 500, 1500 x 500) 
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− mobilní lešení, zavětrovací spona  

 

Postup při provádění ŽB monolitické konstrukce: 

 Před vlastním procesem bednění, pracovníci kolem celého patra po obvodových 

stěnách a kolem schodiště zhotoví ochranné zábradlí. To bude postaveno ze sloupků 

10 x 10 cm po 2 m, které budou spojeny deskami a budou tak tvořit ochrannou bariéru. Výška 

zábradlí bude 1 m. 

 

• Montáž bednění 

− Matice se na stojce stočí tak, aby nad ní byl ponechán volný závit asi 15 mm. Vnitřní 

stojka se vysune tak, aby bylo přibližně dosaženo požadované celkové délky stojky. 

Vysunutí se zajistí řádným zasunutím čepu do otvoru vnitřní stojky. Vytočením matice 

s integrovaným klínem se nastaví přesná délka stojky. Na stojku se nasadí křížová hlava. 

− Stojky s křížovými hlavami (rozmístěnými v základním rastu pod konci nosníků) musí být 

opatřeny trojnožkou. Trojnožka zajišťuje především svislost stojky, ale přenáší i 

horizontální zatížení vzniklé během bednění stropů. 

− Stojky s křížovými hlavami je nutné přesně půdorysně umístit v předepsaném rastru. 

− Do křížových hlav se osadí primární nosníky. Křížová hlava bezpečně zajišťuje jeden 

nebo dva nosníky proti překlopení 

− Na primární nosníky se osadí sekundární nosníky. 

− Na sekundární nosníky se provede pokládka bednících desek. Aby se zabránilo sklopení 

sekundárních nosníků, je nutné styk bednících desek a nosníků zajistit hřebíky. 

− Provede se nivelace horního povrchu, a stojky se pomocí matic s integrovaným klínem 

výškově doladí. Je třeba dbát na to, aby klín byl v bednící poloze. Čep zajišťující horní 

stojku musí na obou stranách řádně dosedat na širší část klínu. 

− Horní povrch překližky se opatří odbedňovacím olejem. 

− Na mezilehlé spojky nasadíme přímé hlavy a stojkami podepřeme po jednotlivých 

vzdálenostech primární bednění. 

− Zabednění obvodu desky bude rovněž ze systémového bednění.  

− Dále pracovníci zhotoví pomocí řeziva dutiny, které se nezvládly zabednit, a zajistí 

prostupy dle projektové dokumentace. 
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• Betonáž 

− Provedeme uložení výztuže do průvlaků, kdy podélná výztuž a třmínky budou dodány již 

vytvarované z oceli.  

− Po zhotovení bednění přistoupíme k vázání výztuže stropní konstrukce, která bude 

prováděna pomocí drátu a provedena vazači výztuže, jež budou dbát na čistotu spodního 

podkladu (čistá obuv). 

− Příslušní pracovníci se postarají o osazení distančních profilů a následnou pokládku 

spodní výztuže dle projektové dokumentace, polohu horní výztuže zajistíme za pomocí 

třmínků. 

− Ještě než začneme betonovat, bednění očistíme pomocí vysokotlakového čističe a poté 

provedeme postřik odbedňovacím olejem Separol. 

− Na řadu přichází samotná betonáž prováděná odpovědnými pracovníky (musíme opět dbát 

na čistotu podkladu). Beton je na stavbu dopraven pomocí auto-domíchávače s čerpadlem. 

Dbáme na to, aby čerstvá betonová směs nepadala do bednění z větší výšky jak 1,5 m. 

− Betonáž začíná ze vzdálenějšího rohu od příjezdové komunikace. 

− Jeden pracovník bude obsluhovat zařízení na výlev betonu, další bude vrstvu betonu 

zhutňovat podle daných pokynů pomocí vibrátoru (do chvíle než se na povrch vyplaví 

cementové mléko), třetí pracovník bude pomocí hrabla stahovat beton do výšky. Výška 

betonu se stanovuje podle kontrolní tyče, na ní bude označena přesná výška betonové 

vrstvy.  

− Na závěr se beton stáhne stahovací latí, tak aby povrch byl vyrovnaný a hladký. 

− Po ukončení všech daných úkonů se stropní konstrukce musí ošetřovat a to tak, že jej 

budeme zkrápět vodou 3x denně po dobu 5 dní (za vysokých teplot nutno zintenzivnit).  

− Kompletní odbednění provedeme po 28 dnech od betonáže.  

 

• Odbednění 

− Odbednění bude probíhat ve dvou etapách. V té první, která proběhne po 7 dnech, 

odstraníme 1/3 stojek. Druhá etapa odbednění může začít po 28 dnech od betonáže a 

odeberou se zbylé 2/3 stojek a další prvky. 

− Nejprve se odeberou mezilehlé stojky. Úderem kladiva do odbedňovacího klínu matice se 

stojky odklíží (stojka poklesne o 5 mm). Stočením matice se stojka sníží a lze ji odebrat. 

− Pomocí klínu se odklíží stojky základního rastru a matice se stočí přibližně o 4 cm, čímž 

se vytvoří prostor pro sklopení sekundárního nosníku. 
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− Po sklopení se odeberou sekundární nosníky, ponechají se pouze nosníky, které jsou pod 

stykem bednících desek. 

− Odeberou se bednící desky a všechny sekundární a primární nosníky. 

− Stojky, křížové hlavy a trojnožky se složí do přepravných palet. 

− Bednící desky se očistí od zbytku betonu pomocí vysokotlakového čističe a provede se 

jejich ošetření odbedňovacím olejem. 

 
Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

 Při betonáži stropní desky bude potřeba 29 m3 betonu C20/25. K přepravě z betonárny 

použijeme auto domíchávač se zabudovaným čerpadlem a výložníkem. Ten bude podporován 

dvěma auto domíchávači o kapacitě 10 m3. Hutnění betonové směsi proběhne pomocí 

vibrační latě.  

 Pracovníci budou pracovat s kalibrovanými měřicími přístroji (zejména nivelační 

přístroj pro určení a kontrolu správných výšek), lopaty (pro čištění konstrukce a manipulaci 

s betonem) a osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní obuv a oděv, holínky, rukavice, 

přilba). Parametry strojní jednotky uvedeny výše (viz Tab. 2.3 – Výpis použité mechanizace 

pro betonáž základové desky). 

 

Složení pracovní čety: 

� Vedoucí pracovní čety  1 

� Tesař     2 

� Železář    2 

� Betonář    2 

� Pomocný dělník   3 

� Řidič nákladního automobilu  1 

� Řidič domíchávače    2 

� Strojník    1 

Celkem     14 

 

1.3.3.4. Montáž krovu a jeho zastřešení 

 Dřevěný krov je navržen jako hambálek s vrcholovou vaznicí, kdy hambálek tvoří pár 

kleštin, které tvoří stropní konstrukci obytného podkroví. Sedlová střecha je ve sklonu 50° a 

navazující zastřešení, které vytváří dojem klasického valašského krovu je ve sklonu 33°. 

Dřevěné konstrukce krovu budou sestaveny z hraněného smrkové dřeva jakosti S1, a to přímo 
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na stavbě. Budou předem impregnované, kladené na připravený podklad v podobě 

dokončených svislých konstrukcí a dokončeného trámového stropu nad 1.NP.  

 Střešní plášť se skládá z tepelné izolace v podobě minerální vlny, a to mezi krokvemi 

140 mm a mezi konstrukcí pro podhled ze sádrokartonových desek bude izolace v tloušťce 

80 mm. Tepelná izolace bude z horní strany zajištěna pojistnou hydroizolací a z vnitřní strany 

parozábranou. Střešní krytinu tvoří pálená keramická krytina s drážkou, HRANICE 11 

s povrchovou úpravou černá engoba. 

 Klempířské prvky budou z měděného plechu. Mezi prvky patří okapové žlaby, 

lemování komínu a střešních oken, svody a další doplňky. Tyto konstrukce budou zhotoveny 

po sestavení konstrukce krovu. 

 Předpokládá se, že práce nebudou probíhat za ztížených pracovních podmínek – za 

silného větru (> 0,8 ms-1), deště nebo mrazu. V případě těchto špatných podmínek nastane 

technologická přestávka, nebo budou provedena opatření, která zajistí bezpečnost – 

provizorní zastřešení (plachty), dostatečné jištění pracovníků a konstrukcí.  

 
Charakteristika použitých materiálů: 

• Smrkové dřevo jakostní třídy S1 

− použité prvky musí vyhovovat především: pevnosti v tahu, ohybu a smyku, nesmí 

obsahovat podélné a šikmé trhliny 

− maximální povolena vlhkost 20% 

 

• Navržené průřezy  

− pozednice 160/140, vaznice 140/160, krokve 120/180, sloupky 120/140, kleštiny 

40/180 

− kontra latě 50/50, střešní latě 50/30 

 

• Izolace 

− tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI tl. 80 a 140 mm 

− pojistná hydroizolace TYVEK SOLID 

− parozábrana JUTAFOL N AL 170 Special  

• Střešní krytina 

− pálená krytina TONDACH – HRANICE 11, černá engoba 
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 Primární dopravu na staveniště nám zajistní nákladní automobil s hydraulickým 

ramenem. Sekundární doprava na pracoviště bude provedena pomocí vrátku popřípadě ručně.  

Pro přepravu krytinu na pracoviště použijeme výhradně stavební výtah pro přepravu materiálu 

s max. nosností 250 kg. Skládka pro materiál z hraněného řeziva bude nejlépe na rovném 

terénu o dostatečných rozměrech. Řezivo bude uskladněno na podkladových hranolech, min. 

300 mm vysokých tak, aby nedošlo ke vzlínání vlhkosti, a současně budou proloženy 

proložkami pro lepší manipulaci. Budou roztříděné dle druhu a značek do maximální výšky 

2,0 m. Spojovací prostředky, pomocný materiál a drobné nářadí je nutno uskladnit v krytém, 

uzamykatelném skladu s pevnou podlahou.  

 

Postup při provádění střešní konstrukce: 

• Montáž krovu 

− před zahájením prací bude zkontrolován stav svislých nosných konstrukcí, včetně věnce, 

které musí splňovat maximální odchylky v půdorysných rozměrech a to 1 cm na 2 m. 

Zkontrolujeme také kvalitu vyzdění komínu a jiných prostupujících konstrukcí 

− na zhotovený pozední věnec bude uložena pozednice (140/160), která je zakotvena do 

ztužujícího věnce pomocí závitové tyče a chemické kotvy do předem vyvrtaných otvorů 

− spoje budou vytvořeny dle tesařských zásad a budou umístěné tak, aby na spoji nikdy 

neležela krokev 

− dále se vztyčí 2 krokve, které se do sebe u hřebene zaklesnou, na pozednici budou osazeny 

pomocí tesařského spoje (osedlání) a stavebního hřebíku 

− vždy po vztyčení krokví se provede ztužení pomocí kleštin, které spojíme vzájemně 

závitovou tyčí s podložkou (utáhneme až po kompletaci krokví) 

− při opakování předešlého postupu pro každou dvojici krokev, se budou jednotlivé vazby 

provizorně zajišťovat pomocí zavětrovacích prken  

− po vztyčení všech krokví se provede měření všech rozměrů, hlavně půdorysných, poté 

budou matice na závitových tyčích dotaženy a zkontrolovány všechny hřebíkové spoje  

− v mezičase pracovníci opatří pohledové krokve a pozednice třemi vrstvami nátěru 

lazurovací barvy (odstín zlatý dub) 

 

• Pojistná hydroizolace  

− střešní fólie zajistí kontra latě, postup pokládky směřuje od okapu směrem k hřebenu a 

bude dodrženo min. překrytí 100 mm tak, jak je vyznačeno páskem na fólii 
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− kontra latě (50/50) se budou postupně přibíjet hřebíky 4 x 100 mm 

− vždycky se osadí jeden pás fólie a přibije se kontra lať zkrácená na jeho šířku 

− ještě před samotnou pokládkou nejprve připevníme u okapu okapový plech pomocí 

mosazných hřebíků 

− současně osadíme v místě budoucích žlabů háky pro jejich zavěšení, spádování bude 

provedeno směrem k místu svodu 

− na čelní hranu kontra latí, které vytvářejí větranou vzduchovou mezeru se připevní 

provětrávací mřížka 

 

• Pokryvačské a navazující klempířské práce 

− po připevnění prvního pásu PHI se začnou přibíjet střešní latě (50/30), kdy mezi horními 

hranami latí musí být vždy rozteč dle kladečského plánu krytiny 

− tuto rozteč zajistíme tím, že si na krajní krokve naměříme požadovanou rozteč a za 

pomocí brnkačky označíme zbytek kontra latě, na tyto rysky poté přibíjíme horní hranu 

latě, první lať od okapu pokládáme na výšku 

− po přibití všech střešních latí se vyčnívající konce zaříznou motorovou pilou na 

vyznačených místech pomocí brnkačky 

− dále na hřeben osadíme hřebenovou lať s pomocí držáků hřebenových latí a vrutů 

− na řadu přichází pokládka střešní krytiny, klademe od okapu k hřebenu v pásech a z každé 

strany souměrně kvůli zatížení  

− pokládáme po třech vrstvách, abychom zabránili případným nerovnostem, vždy po 

osazení daného úseku provedeme kontrolu rovinatosti pruhů tašek 

− důležité je nezapomenout na doplňující sněhové a větrací tašky 

− pod hřebenem umístíme plastový větrací pás hřebene, na ten dále připevníme hřebenáče 

− opět začneme z jedné strany ke druhé, kdy každý hřebenáč bude upevněn vrutem, stejně 

tak krajové tašky, kdy bude připevněna každá druhá 

− v dalším kroku vyvedeme vedení k hromosvodu, které se připevní k taškám opatřené 

držáky, rozmístění dle PD 

− oplechování komína a střešních oken provádíme před položením krytiny 

− v našem případě osazujeme jen okapové žlaby, svody budou doplněny až při 

dokončovacích pracích, které budou svedeny do před chystaných lapačů střešních 

splavenin (Geiger) osazených pod každým svodem  
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Složení pracovní čety: 

� Vedoucí čety     1 

� Tesař     2 

� Klempíř    2 

� Pokrývač    3 

� Pomocný dělník   2 

� Řidič nákladního automobilu  1 

Celkem    11 
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 V této části mé bakalářské práce jsem zpracovával časový a finanční plán výstavby 

hrubé stavby Vzdělávacího Envi centra. 

Harmonogram byl vypracován v programu CONTEC a je přílohou mé práce. Při 

zpracovávání harmonogramu jsem uvažoval s pracemi od skrývky ornice až po osazení 

obvodových výplní stavby. Z časového plánu je jasné, jak na sebe jednotlivé činnosti 

výstavby navazují, jsou zde také technologické přestávky. 

Finanční plán byl zpracován v programu Microsoft Office Excel. Vycházel jsem 

z časového plánu a cen jednotlivých stavebních dílů podle rozpočtu. Plán financování 

výstavby jsem rozdělil na týdny, dále na měsíce a poté celkovou cenu za hrubou stavbu. Je 

z něj patrné, kolik peněz bude potřeba každý týden pro hladký průběh výstavby. Dle 

finančního plánu se může investor se zhotovitelem domluvit na fakturaci výstavby. V plánu 

není řešeno, jak často a s jak moc zpětně bude investor zhotoviteli platit. Finanční plán je 

samostatnou přílohou mé práce. 

  



36 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

  
  

3.  ZÁKLADNÍ KONCEPCE STAVENIŠTNÍHO 
 PROVOZU 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   JAN DORUŠKA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2014      



37 
 

Obsah: 

3.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění ................................... 38 

3.2 Odvodnění staveniště .................................................................................................... 39 

3.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou  infrastrukturu ........................ 40 

3.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ..................................................... 40 

3.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,  demolice, kácení  

 dřevin ............................................................................................................................. 40 

3.6 Maximální zábory pro staveniště .................................................................................. 40 

3.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při  výstavbě, jejich 

 likvidace ........................................................................................................................ 41 

3.8 Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin .............................. 42 

3.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě ..................................................................... 42 

3.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  posouzení potřeby 

 koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  při  práci podle jiných právních  

 předpisů ......................................................................................................................... 43 

3.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb .................................... 45 

3.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření ..................................................................... 46 

3.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ................................................ 46 

3.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny výstavby ................................................... 46 

3.15 Objekty zařízení staveniště ............................................................................................ 47 

3.15.1 Provozní objekty .................................................................................................... 47 

3.15.2 Sociální objekty ..................................................................................................... 49 

3.15.3 Výrobní objekty ..................................................................................................... 51 

  



38 
 

 Tato kapitola je řešena jako zásady organizace výstavby, ve znění platné vyhlášky č. 

62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Dále jsou zde řešeny objekty zařízení staveniště, jejich 

vlastnosti, rozměry, rozmístění a návaznosti mezi sebou na pozemku investora. Pozemek bude 

ohraničen mobilním oplocením, vjezd na staveniště bude vytvořen ze dvou dílců, které budou 

uzamykatelné. Na staveništi se dále nachází mobilní buňky v podobě šatny, hygienického 

zázemí a kontejner na uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu. Na staveniště je 

vytvořený okruh, který má vyznačený svůj vjezd shora a výjezd, který se nachází ve spodní 

části. Ten určuje směr dopravy materiálu a zařízení pro stavební výrobu. Z části bude 

vyskládán železobetonovými panely a z části zhutněným kamenivem frakce 32 – 63 mm. Pro 

skládku materiálu skládaného na paletách, který je potřeba uskladňovat na pevné, rovné a 

odvodněném ploše, nám rovněž poslouží železobetonové panely.  

 Na staveništi se dále nachází mobilní buňky v podobě šatny, hygienického zázemí a 

kontejner na uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu. Ty budou uloženy na 

dřevěných trámových podkladcích do vodorovné polohy. Rozmístění jednotlivých objektů a 

napojení na dočasné staveništní přípojky je znázorněno na výkrese č. 02 – Koncept zařízení 

staveniště.  

 

3.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY  

Potřeba vody pro Měrná 

jednotka 

Množství 

m.j. 

Střední 

norma 

Potřebné 

množství vody 

Ošetřování betonu  m3 50 200 10 000 

Mezisoučet A 10 000 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ Ú ČELY 

Potřeba vody pro Měrná 

jednotka 

Množství 

m.j. 

Střední 

norma 

Potřebné 

množství vody 

Hygienické účely  1 zaměstnanec 7 40 280 

Sprchování 1 zaměstnanec 7 45 315 

Příprava jídel 1 zaměstnanec 7 35 245 

Mezisoučet B 840 

Tab. 3.1. – Výpis potřeby vody pro jednotlivé činnosti 
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Výpočet spotřeby vody: 

�� = 	
∑��×��

�	×��		
	= 	
×�,�	�	×�,�

�×��		
= 	 �	 			×�,�	�	��	×�,�

�×��		
= �,���	�/�  

Dimenze potrubí: Qn = 0,65 l/s => jmenovitá světlost potrubí 1“ (25 mm) 

STAVEBNÍ STROJE A NÁŘADÍ PŘÍKON [kW] 

Plovoucí vibrační lišta 7,00 

Diamantová pila 5,50 

Stavební míchačka 0,60 

Ruční vrtačka 1,00 

Míchadlo na maltu 1,10 

Bourací kladivo 1,50 

Elektrický hoblík 0,50 

Kotoučová pila 1,10 

Úhlová bruska 2,20 

Zařízení obytného kontejneru 5,00 

P1 INSTALOVANÝ P ŘÍKON ELEKTROMOTOR Ů 25,50 

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ PŘÍKON [kW] 

Šatna 0,058 

Umývárna + WC 0,036 

Sklad 0,036 

P2 INSTALOVANÝ P ŘÍKON VNIT ŘNÍHO OSVĚTLENÍ 0,130 

Tab. 3.2. - Výpis potřeby el. energie pro jednotlivé stroje a zařízení 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

	 = 1,1	
(0,5 × �� + 	0,8 × ��)�+	�0,7	 × 	���= 


(0,5 × 25,50 + 	0,8 × 0,13)�+	�0,7	× 	25,50� = 21,99 kW   

  

3.2 Odvodnění staveniště 

 Skladovací plochy a komunikace budou zpevněny z části železobetonovými panely a 

kamenivem frakce 32 – 63 mm. Zejména skladovací plochy budou ve spádu minimálně 2% 

tak, aby se nevytvářely kaluže. Po provedení zastřešení musí být střešní svody dočasně 

opatřeny flexibilními trubkami, které budou vyústěny buď do předpřipravené dešťové 
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kanalizace, anebo v dostatečné vzdálenosti od objektu. Celé odvodnění staveniště bude 

zajištěno rýhami podél komunikace.  

 

3.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

 infrastrukturu 

 Staveniště bude napojeno na místní komunikaci přes pozemek investora. Napojení 

objektu a staveniště na technickou infrastrukturu bude provedeno z inženýrských sítí 

vedoucích přes pozemek investora. Napojení proběhne v souladu s požadavky správců sítí. 

Přípojka vody bude přivedena do vodoměrné šachty, odkud bude dále rozvedena po staveništi 

a později připojena k budovanému objektu. Přípojka elektrické energie bude při provádění 

stavby umístěna na hranici staveniště, odkud bude dále rozvedena pomocí staveništních 

přípojek k jednotlivým zařízením, později se přemístí k budovanému objektu. 

 

3.4 Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky můžeme v tomto případě úplně 

vyloučit. Jelikož je stavba umístěna na okraji obce, tak se zde nenacházejí žádné stavby, které 

by měli co dočinění s plánovanou výstavbou.  

 

3.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

 demolice, kácení  dřevin 

 Při zemních pracích bude prováděno čištění a kontrola vozidel, které budou vyjíždět 

ze staveniště na místní komunikaci. Při nepříznivém počasí a dešti budou zemní práce 

přerušeny. Nesmí dojít k nepřípustnému znečištění komunikace. V případě, že k tomu dojde, 

dodavatel zajistí patřičnou nápravu, např. v podobě vyčištění komunikace strojními 

mechanismy. Na pozemku se nenachází žádné dřeviny.  

 

3.6 Maximální zábory pro staveniště 

 Stavba nevyžaduje žádné dočasné či trvalé zábory pro staveniště.  
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3.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

 výstavbě, jejich likvidace 

 S odpady produkovanými při výstavbě bytového domu bude nakládáno v souladu 

s vyhláškou 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a státu pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Jejich složení bude známo a 

recyklace bude probíhat dle platné legislativy. Emise vzniklé při výstavbě nebudou ohrožovat 

okolí. 

 Odpady vzniklé při výstavbě, jejich katalogové číslo, typ a způsob zpracování dle 

vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 

„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05 a 12) 

Katalogové 
číslo: 

Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

13 2 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 

„15“ Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtra ční materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

Katalogové 
číslo: 

Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02  Plastové obaly O A 

15 01 03  Dřevěné obaly O B 

„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

Katalogové 
číslo: 

Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

17 01 01 Beton O C 
17 01 02 Cihly O C 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O C 
17 02 01 Dřevo O B 
17 02 03 Plasty O A 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O A 
17 04 05 Železo a ocel O A 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O C 

   17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a     
17 06 03 

O A 
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   17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

O C 

Tab. 3.3 – Výpis odpadů vzniklých při výstavbě 

 

Způsoby zpracování odpadů: 

A – Valašskoklobucké služby s.r.o. – skládka Smolina  

B – DEZA, a.s. – Spalovna průmyslových odpadů (Valašské Meziříčí)  

C – Zlínské stavby, a.s. – Drtička a třídička (Pavel Hlavička, Loučka) 

 

3.8 Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

 Na staveništi bude vytvořena skládka ornice o rozměrech 20 m x 5 m a maximální 

výšce 1,5 m. Na skládku by se mělo uskladnit cca 150 m3 ornice, pro pozdější terénní úpravy 

a pro další záměry investora. Zbylá ornice bude přepravena na pozemek investora vzdálený 

cca 2,5 km od staveniště.   

Objem zemin: 

Druh materiálu Objem [m 3] dovoz / odvoz Poznámka 

Ornice 600 odvoz třída horniny 1-2 

Ornice 150 na staveništi třída horniny 1-2 

Zemina 21 odvoz třída horniny 2 

Kamenivo 86 dovoz frakce 32 – 63 mm 

Tab. 3.4 – Výpis objemů zemin přivezených a odvezených  

 

3.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Po dobu výstavby je dodavatelská organizace povinná provádět opatření, aby 

nedocházelo k nadměrnému šíření hluku a to zejména tato opatření: 

1) Po dobu výstavby nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hluku. 

2) Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů. 

3) Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu dopravních 

prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 

4) Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 

výfukových plynech. 

5) Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 



43 
 

6) Přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 

snížení rychlosti apod.). 

7) Omezit projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

8) U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků 

a strojů. 

9) Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 

10) Udržovat pořádek na staveništích. Materiály ukládat odborně na vyhrazení místa. 

11) Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, 

umývárna vozidel apod.). 

12) K realizaci stavby využít plochy v obvodu staveniště. V maximální míře chránit stávající 

zeleň. 

S odpady bude nakládáno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů a seznam nebezpečných odpadů. 

Při stavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení např. nákladní 

automobil, rýpadlo – nakladač nebo čerpadlo betonové směsi, které mají vyšší hlučnost. Při 

provádění prací uvnitř objektu bude hlučnost tlumena konstrukcí stavby. 

V okolí staveniště musí být dodrženy maximální hodnoty hluku a vibrací. Maximální 

hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb jsou 40 dB. V době od 

7:00-21:00 hodin může být tato hodnota 55 dB, ale pouze v pracovních dnech. Hygienické 

limity v chráněných venkovních prostorech staveb jsou pro hluk ze stavební činnosti 50 dB. 

K této hodnotě jsou připočítávány korekce v závislosti na době provádění těchto prací. 

 

Doba prací Korekce 

6:00 - 7:00 +10 
7:00 - 21:00 +15 
21:00 - 22:00 +10 

22:00 - 6:00 +5 
Tab. 3.5 – Hodnoty korekce hluku 

 

3.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví  při 

 práci podle jiných právních předpisů 

Vstup cizím nebo neproškoleným osobám bude vstup na staveniště zakázán.  
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Po dobu výstavby je nutné se řídit těmito právními předpisy: 

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

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

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

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

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

V místech, kde hrozí dané nebezpečí, bude umístěna výstražná tabulka, která 

upozorňuje na dané riziko, popřípadě zde budou umístěny i tabulky, na kterých je znázorněno, 

jak danému riziku předejít. 

 

Příklady značek vyskytujících se na staveništi po dobu provádění stavby: 

Zákazové značky:   

Obr. 3.1. – Zákazové značky na staveništi 

Výstražné značky: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 – Výstražné značky na staveništi 
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Příkazové značky: 

Obr. 3.3 – Příkazové značky na staveništi 

 

Značky označující odběrná místa:  

Obr. 3.4 – Značky označující odběrná místa na staveništi 

 

3.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Při výstavbě nejsou dotčeny žádné okolní stavby, proto není potřeba jakýchkoliv úprav 

pro jejich bezbariérové užívání. 
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3.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Na místní komunikaci podél staveniště bude v obou směrech umístěna dopravní 

značka B26 - ZÁKAZ ZASTAVENÍ, která bude minimálně 30 m od vjezdu na staveniště. 

Zároveň s ní zde bude umístěna i dopravní značka A22 - JINÉ NEBEZPEČÍ s dodatkovou 

tabulkou „VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“. Před vjezdem na staveniště a jeho výjezdem bude 

ještě umístěna dopravní značka B1 – ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL, s dodatkovou 

tabulkou „MIMO VOZIDEL STAVBY“. 

 

3.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

 Stavba nevyžaduje žádné speciální podmínky pro její provádění. 

 

3.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny výstavby 

 Výstavba bude probíhat tradičním postupem. Jednotlivé etapy výstavby bytového 

domu: 

� Zemní práce 

� Základové konstrukce 

� Svislé konstrukce 

� Vodorovné konstrukce 

� Střešní konstrukce 

� Pokrývačské práce 

� Přípojky elektro, kanalizace, voda 

� Instalace elektro, kanalizace, voda 

� Omítky 

� Podlahy 

� Obklady a dlažby 

� Malby a nátěry 

� Kladení nášlapných vrstev podlah 

� Dokončovací práce a kompletace 

� Zpevněné venkovní plochy 

� Terénní úpravy 
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Dílčí termíny dokončení prací u hrubé stavby:  

ETAPA DATUM DOKONČENÍ 

Zemní práce 7.3. 

Základové konstrukce 14.3. 

Svislé + vodorovné konstrukce 22.4. 

Zastřešení 12.5. 
Tab. 3.5 – Dílčí termíny hrubé stavby 

 

3.15 Objekty zařízení staveniště 

 

3.15.1 Provozní objekty 

� Oplocení 

 Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení STANDARD 3500/Zn. 

Hlavními prvky mobilního oplocení jsou plotové patice a dílce. V tomto případě použity 

ocelové žárové pozinkované plotové dílce o rozměrech 3,5 m x 2,0 m. 

 

Parametry: 

Rozměry ok:  100 x 250 mm 

Horizontální trubky: 32 x 1,5 mm 

Vertikální trubky: 42 x 1,5 mm 

Tloušťka drátů:  4,3 mm 

Povrchová úprava: zinek 

Pro stabilizaci plotových dílců budou použity betonové plotové patice o rozměrech 220 x 610 

x 120 mm s otvory, do kterých je možné zasunout konce plotových dílců. 

Obr. 3.5 – Schéma plotového dílce 
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Obr. 3.6 – Schéma plotové patice 

 

Pro spojení jednotlivých dílců k sobě budou použity ocelové pozinkované zajišťovací spony 

tl. 2,5 mm. Poslední dílec se spojen otočným pantem, aby byla možnost s ním otáčet a otevírat 

tak vjezd na staveniště. Vjezd na staveniště bude vytvořen tak, že dva sousední dílce se při 

začátku pracovní směny vyjmou z patky a opřou se o sousední plotový dílec. Při ukončení 

pracovní směny se zpětně uzavře mezera vytvořená pro vjezd na staveniště. Ta se zamkne 

pomocí řetězu a visacího zámku. Rozmístění těchto prvků je patrné z výkresu č. 02 – Koncept 

zařízení staveniště. 

Obr. 3.7 – Zajišťovací spona 

� Uzamykatelný sklad  

 Na uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu bude využito uzamykatelného 

mobilního zatepleného skladovacího kontejneru 20“.  
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Obr. 3.8 – Schéma kontejneru 

Parametry: 

Označení:    SK20Z 

Vnější rozměry /D x Š x V/:   6055 x 2435 x 2600 mm 

Konstrukce:     Celoocelová svařená z ocelových profilů 

Izolace (střecha/stěny/podl.):   100/80/100mm 

Stěny z vnější strany:   Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 

Stěny z vnitřní strany:   Laminovaná dřevotřísková deska bílé barvy 

Strop:      Lakovaný hladký plech tl. 2mm, vyspádovaný 

Podhled:     Laminovaná dřevotřísková deska bílé barvy 

Podlaha:     Rýhovaný nebo slzičkový plech, lakovaný 

Vrata:      Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním 

     a gumovým těsněním 

Povrchová úprava:    lakováno 

Manipulace:     jeřáb, otvory pro ližiny VZV za příplatek 

 

� Zpevněné plochy 

 Jedná se o plochy pro skládku materiálu, míchací centrum, čištění mechanizace před 

výjezdem ze staveniště a plochu před sociálními a provoz zajišťujícími objekty. Ty budou 

zpevněné položením IZD panelů o rozměrech 3000 x 1500 x 150 mm. Umístění a počet je 

nakreslen v příloze č. 02 - Koncept zařízení staveniště.  

 Nedílnou součástí těchto ploch je staveništní komunikace, která bude zajištěna 

kamenivem frakce 32 - 63 mm, které bude následně zhutněno válcem.  

 

3.15.2 Sociální objekty 

� Umývárna + WC 
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 Jako sociální zázemí použit sanitární kontejner, který obsahuje sprchu, umyvadlo a 

WC s pisoárem. Bude připojen na dodávku vody, elektrické energie a staveništní kanalizaci.  

Obr. 3.9 – Sanitární kontejner 

 

Parametry: 

Označení:   SAN10-01  Sanitární kontejner 

Rozměry /d x š x v/:  3000 x 2435 x 2800 mm 

Popis:    základní výbava 

     1x sprchovací kout 1x WC 

     1x pisoár  1x umyvadlo 

     1x bojler 120l 

     1x elektroinstalace, vč. vytápění 
 

� Šatna  

 Jako šatna pro pracovníky použit obytný kontejner, jenž bude připojen na dodávku 

elektrické energie. 

Obr. 3.10 – Obytný kontejner 
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Parametry: 

Označení:    AKCE 09-2012  Obytný kontejner 20` 

Rozměry /d x š x v/:  6055 x 2435 x 2820 (2620) mm / 2500 (2300) mm 

Popis:    základní výbava včetně elektroinstalace 

     1x dveře 810x1970 mm vnější, ocelové 

     1x okno 900x1200 mm, OS 

     1x elektroinstalace, bez topení 

 

� Kancelář stavbyvedoucího 

 Použijeme stejný typ kontejneru jako u šatny. 

  

3.15.3 Výrobní objekty 

� Míchací centrum 
 Tento jediný výrobní objekt bude sloužit k přípravě maltových směsí a menších 

dodávek betonu. Podklad bude vytvořen ze čtyř betonových panelů IZD, o rozměrech 

3000/1500/150 (6 tun), na rovném povrchu, které tvoří celkovou plochu 18 m2 (viz příloha č. 

02 – KONCEPT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ).  

 K objektu bude nutná dodávka vody ze staveništní sítě a dodávka elektřiny. Místo pro 

odběr 220 V a 380 V, se nachází přímo pod míchacím centrem u skladu na nářadí, kde je 

umístěna staveništní rozvodná skříň. 

 

Stavební míchačka 

ATIKA Patriot 250 (380 V) 

Parametry: 

Elektrické napájení: 380 / 50 V/Hz 

Hlučnost:  84 dB (A) 

Hmotnost:  150 kg 

Objem Bubnu: 250 l (až 5 koleček) 

Ochranná izolace: dvojitá 

Rozměry:  170/92/155 cm 

Výkon motoru: 1100 kW    

        Obr. 3.11 – Stavební míchačka 
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 V této části je zpracován položkový rozpočet spolu s výkazem výměr pro hrubou 

stavbu řešeného bytového domu včetně výplní obvodových otvorů, konstrukcí podlah, 

tepelných izolací a opláštění budovy. Uvažoval jsem také s náklady na jednotlivé montážní 

práce, do kterých jsem zařadil elektromontáže, topení, zdravotechniku, plynoinstalace a 

vzduchotechniku. Náklady na tyto montáže jsem odhadl z pomocí zapůjčené projektové 

dokumentace. Rozpočet je zpracován v programu BUILDpowerS a je přílohou této BP. 
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5.1. Obecné informace o stavbě 

 

Název stavby:   Envi centrum Vysoké Pole 

Projektant:   Ing. arch. Petr Zámečník 

    Pod Hájem 342, 766 01 Valašské Klobouky 

    č. autorizace: 02 568, IČ: 658 25 713 

    tel: +420 575 570 025 

Investor:   Obecní úřad Vysoké Pole  

    Vysoké Pole 118, 763 25 Újezd 

Místo stavby:   Vysoké Pole, č. p. 273 

Katastrální území:  Vysoké Pole 788 317, parc. č. 2475/1, 2610/97 

Charakter stavby:  Vzdělávací a informační středisko 

 

5.1.1. Obecná charakteristika objektu 

 Stavba bude postavena tak, aby splňovala parametry pro nízkoenergetické budovy 

typu „B“. Zděná konstrukce nadzemní části je navržena z cihelných tvárnic v tl. 300 mm, 

pevnost v tlaku P10/P15, tepelný odpor zdiva bez omítek Ru = 1,21 [m2K/W], s minerální 

rohoží v tl. 140 mm a bude opatřena dřevěným obkladem z masivních fošen. Podlaha na 

terénu bude zateplena polystyrenem tl. 180 mm. Stropní konstrukce bude zateplena minerální 

plstí tl. 240 mm a střešní konstrukce bude zateplena minerální plstí tl. 220 mm. Okna jsou 

navržena dřevěná s termoizolačním sklem. Dveře budou dřevěné. Zdrojem tepla bude 

nízkoemisivní plynový kotel. Střešní konstrukci pokryje pálena taška Hranice 11 černá 

s povrchovou úpravou engoba. 

 

5.1.2. Obecná charakteristika procesu 

 Tímto technologickým předpisem se uvádí správný postup pro realizaci dvouplášťové 

obvodové stěny s větranou vzduchovou mezerou. Skladbu tvoří nosná obvodová stěna 

z cihelných tvárnic v tl. 300 mm, pevnost v tlaku P10/P15. Dále pak jednoduchý rošt z KVH 

hranolů 40/80 mm o roztečí 700 mm. Ten bude uchycen na kovových patkách, kotvených 

pomocí hmoždinek do zdiva. Tepelnou izolaci bude tvořit minerální rohož z kolmých vláken 

Isover NF 33 14 tl. 140 mm a Isover NF 333 2 tl. 20 mm. Ta bude z celé části pokryta vysoce 
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difuzní větrotěsnou kontaktní membránou Tyvek SOFT. Finální úpravu celé fasády vytvoří 

hraněné smrkové fošny 140 x 40 mm kotvené na přesah, tak aby vytvořili imitaci srubu.  

 

5.2. Materiál, doprava, skladování 

5.2.1. Materiál 

5.2.1.1. Hlavní materiál 

• úhelník (190 x 90 x 65, bílý galvanický zinek)  - kotvení dřevěného roštu 

• KVH hranol 40/80 (impregnována)    - nosná konstrukce obkladu 

• Isover NF 333 14 (tl. 140 mm, 1200 x 600 mm)   - tepelná izolace 

• Isover NF 333 2 (tl. 20 mm, 1200 x 600 mm)  - tepelná izolace (ostění) 

• Tyvek SOFT        - paropropustná fólie  

• Fošny 140 x 40 mm (smrk, hoblované)   - obklad stěny 

 

5.2.1.2. Doplňkový materiál 

• Páska na difuzní fólie 

• Baumit NIVOFIX  – 25 kg     - lepící tmel 

• Zatloukací hmoždinka s kovovým trnem H1 eco 195 

• Ocelové vruty 

• Těsnící páska na rám okna 

 
5.2.1.3. Výpis materiálu 

Typ Rozměry [mm] Obsah balení Spotřeba Potřeba Balení  

Isover NF 333 14 1000 x 333  1,00 m2  145,50 150 

Isover NF 333 2 1000 x 333  10,66 m2  15,6 2 

Baumit NIVOFIX  25 kg 5,0 kg/m2 728 kg 30 

Úhelník  190 x 90 x 65  3,5 ks/m2 145,5 510 ks 

Tyvek SOFT tl. 0,002 1,5 x 50 m  145,5 2 ks 

 

Hraněné řezivo 

Název Rozměry [mm] Pro řez [%] Spotřeba  Kubatura [m3] 

KVH hranol 40 x 80 x 3000 15 224 m 0,82 

Fošna 140 x 40 x 3000 35 145,5 m2 7,86 

Tab. 5.1 – Výpis materiálu 
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5.2.2. Doprava 

5.2.2.1. Primární doprava 

 Primární doprava materiálů na staveniště bude zajištěna nákladním automobilem Iveco 

EUROCARGO ML 100E22 s hydraulickou sklápěcí rukou. Přepravovaný materiál musí být 

zajištěn proti poškození a sesypání při přepravě, materiál převážený na paletách musí být 

pevně uchycen, nejlépe mechanickým popruhem. Veškerý převezený materiál převezme 

pověřená a zodpovědná osoba, která provede kontrolu shodnosti všech prvků dle objednávky 

(shoda objednacích čísel zásilky s dodanými). Pokud vše souhlasí, je proveden zápis do 

stavebního deníku. 

 

5.1.1.1. Sekundární doprava 

 Doprava na staveništi je ve svislém směru řešena vrátkem CAMAC MILLENIUM, 

který je uchycen v nejvyšším patře lešení. K dopravě stavebního materiálu ve vodorovném 

směru nám poslouží vysokozdvižný vozík a ruční kolečko. 

 

5.2.3. Skladování 

 Pytlované směsi, které budou přivezeny na staveniště, zabaleny na paletách budou 

z nákladního automobilu složeny na zpevněnou, odvodněnou a rovinnou plochu. Do doby 

jejich použití budou přikryty celtami a stáhnuty popruhy, popřípadě zatíženy těžkými 

břemeny, tak aby bylo zabráněno porušení vzdušnou vlhkostí či mechanického poškození. 

Balíky s minerální izolací mohou být rozkládány na lešení, či rovněž uskladněny na 

odvodněné a zpevněné rovinaté ploše zakryty celtami. Ostatní pomocné materiály budou 

uskladněny v uzamykatelném, zastřešeném, plechovém skladu, v suchém prostředí a nejlépe 

v originálních obalech. KVH profily a hoblované fošny, jsou pečlivě uloženy na rovné ploše 

s proložkami tak, aby nedošlo k jejich prohýbání. Minimální mezera mezi skladovací 

podlahou a prvkem bude 30 cm. Důkladně tyto dřevěné prvky zakryjeme proti promáčení. 

Doporučená skladovací plocha je +5°C až +30°C, kdy je materiál třeba chránit před 

znečištěním a povětrnostními vlivy.    

 

5.3. Převzetí pracoviště 

 Objednatel předá subdodavateli pracoviště s řádně dokončenými pracemi na střešním 

plášti, osazenými výplněmi otvorů a zdícím procesy a to s deklarovanou rovinností povrchu 

zdí dle ČSN 73 0205 (min 12 mm / 4m). Dokladem o této kontrole bude kopie listu ze 
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stavebního deníku, kde bude podepsána výstupní kontrola zdících procesů odpovědnou 

osobou, která bude předána subdodavateli. Vzhledem k faktu, že se jedná o novostavbu bude 

subdodavatel ověřovat suchost, vyzrálost, bezprašnost a odstranění přebytečné malty, nečistot, 

mastnot, plísní, řas a výkvětů. Pokud dojde k některému z těchto negativních jevů, bude 

proveden zápis do stavebního deníku, jakožto souhlas s vícepracemi na odstranění těchto vad. 

Tím pádem i prodloužení smlouvy o danou lhůtu mezi objednatelem a subdodavatelem. Při 

předání bude rovněž technologický dozor investora, který se také podepíše do stavebního 

deníku.  

 

5.4. Pracovní podmínky 

5.4.1. Zařízení staveniště 

 Příjezdová komunikace na staveniště je po ulici Na Výpustě s obousměrným 

provozem. Silnice je vedena jako místní komunikace s asfaltovým povrchem. Vjezd na 

staveniště je tvořen železobetonovými panely. Do areálu staveniště je vjezd povolen vrchní 

brankou a výjezd z něj po trase z dolní části staveniště. Proti vniknutí nepovolaných osob je 

celé staveniště řádně oploceno dočasným stavebním oplocením výšky 2 m. Vjezd na 

staveniště bude tvořen odnímatelnými plotovými dílci, na kterých je uchycena bezpečnostní 

tabule upozorňující, že na staveniště je zakázán vstup nepovolaným osobám.  

 Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně (220 V a 380 V), která 

bude umístěna v blízkosti buněk pro zařízení staveniště Vzdělávacího centra tak, aby pokryla 

nároky stavby. Dále bude elektrická energie přivedena do všech staveništních buněk, které 

budou využívány jako zázemí pracovníků (šatny, hygienická zařízení, sklady a kanceláře).  

 Zásobování vodou bude zajištěno zřízením dočasné staveništní vodovodní přípojky, 

která bude napojena na buňky k pokrytí veškerých hygienických potřeb. Dále bude staveniště 

zásobováno vodou venkovní kohoutem. Odkud je možno napojit hadici na rychlospojku pro 

odběr vody, potřebnou pro rozmíchání lepících tmelů v míchacím centru. Kde bude taky 

k dispozici bádie, kvůli možnému výpadku.  

 Dočasná staveništní přípojka plynu nebude provedena, protože je neopodstatněná.  

 

5.4.2. Povětrnostní podmínky 

 Proces opláštění dvouplášťové obvodové stěny s větranou vzduchovou mezerou je 

podle časového harmonogramu naplánován na letní měsíce. V tomto období se neočekávají 

výrazné výkyvy teplot, které by mohli ovlivnit a omezit pracovní proces. Počítá se však s tím, 
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že pokud budou teploty v jiném rozmezí než +5°C až +30°C, práce se pozastaví na dobu 

nezbytně nutnou. Rovněž při silných poryvech větru, snížené viditelnosti a dešti nebudou 

práce probíhat. Veškeré prodlevy způsobené klimatickými vlivy zapíšeme do stavebního 

deníku. Ve smlouvě bude doložka odkazující se na prodloužení lhůty nevyhovujícím 

klimatickým podmínkám. Stavební deník bude podepisovat stavbyvedoucí a pověřený 

zástupce prováděcí firmy.  

 

5.4.3. Instruktáž zaměstnanců 

 Veškeré práce budou provedeny kvalifikovanými a řádně proškolenými osobami. 

Pracovníci budou podrobeni vnitrostaveništnímu školení o BOZP a požární ochrany, kde 

svým podpisem stvrdí, že byli řádně proškoleni. Veškeré stavební práce a procesy budou 

provedeny v souladu s platnými normami dle projektové dokumentace a požadavky investora. 

Nedodržení některé z podmínek by mělo za následek odstoupení od smlouvy ze strany 

investora a případně úhradu vzniklých škod investorovi. 

     

5.5. Personální obsazení 

 Celá pracovní četa je proškolena firmou Sto s.r.o. a je držitelem certifikátu na 

provádění zateplovacích systémů. Tento certifikát je vydáván na dobu platnosti 3 let, proto je 

nezbytné zkontrolovat jeho platnost s datem skončení prací a zapsat tento fakt do stavebního 

deníku. 

 

Pracovní četa – zateplení minerální plstí + montáž dřevěného roštu + montáž dřevěného 

obkladu 

� Vedoucí čety    1 

� Zedník – fasádník    3 

� Pomocný pracovník    2 

Celkem    6 

 

5.6. Stroje a pracovní pomůcky 

5.6.1. Stroje 

• Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 100E22 s hydraulickou rukou 

• Stavební vrátek Camac Millenium 

• Míchadlo Narex EGM 100-E3 
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• Vrtačka Makita HR 2470T 

• Bruska Inoplan SWING  

• Mafell  

• Přímočará pila 

• Akuvrtačka  

 

5.6.2. Ruční pracovní nářadí 

• Metr, tužka, fix, značkovací šňůra (provaz s křídou), vysouvací zalamovací nůž, 

zednická lžíce, ocelové hladítko malé, ocelové hladítko velké, ocelové hladítko 

zubové 15/15 mm, ocelové hladítko zubové 4/4 mm, mechanická pistole na pěnu, 

kbelík, špachtle, vodováha, ruční pila na minerální desky, pravoúhelník, nůžky na 

plech, systémové nástavce na vykružování, mechanická kartušová pistole, kladivo, 

majzlík, štětec zárožní.  

 

5.6.3. Ochranné pomůcky BOZP 

• pracovní helma, rukavice, pracovní oděv, reflexní vesta, pracovní obuv s pevnou 

podrážkou a špičkou, ochranné brýle, respirátor 

 

5.7. Pracovní postup 

5.7.1. Montáž tepelné izolace 

5.7.1.1. Kontrola a příprava povrchu 

 Fasádu je nutno nejprve řádně vizuálně zkontrolovat, a to zejména vyčnívající maltu z 

ložných spár, tu je nezbytné otlouct. Povrch je možno podle potřeby očistit tlakovou vodou. Je 

nutné přeměřit délkové a výškové rozměry, kontrola dle PD. Dále je potřeba zakrýt stavební 

otvory přelepením igelitovou fólií, aby nedošlo k jejich poškození a znečištění, na detaily 

parapetů a oplechování použijeme papírovou pásku. Pokud jsou všechny tyto úkony řádně 

provedeny, může začít samotná penetrace povrchu, nejlépe ne na přímém slunci, aby došlo k 

co nejlepšímu spojení jednotlivých překrytí nátěru. 

 

5.7.1.2. Osazení kotevních úhelníků 

− začátek patkování se zakládá od vrchních oken ve svislých osových vzdálenostech 1000 

mm a vodorovných vzdálenostech 700 mm 
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− do zdiva se úhelníky upevňují hmoždinkami (nesmí se vrtat příklepem, kvůli kterému by 

hrozilo rozbití příček v tvárnici typu THERM 

− kolem oken umisťujeme úhelníky v menších vzdálenostech z důvodu dvojitého laťování  

 

5.7.1.3. Rozmísení lepícího tmelu 

− lepící směs rozmícháme v poměru 4,5 : 1 a to prášek : voda 

− lepící směs se bude v prvním cyklu rozmíchávat 2 minuty, poté 3 minuty na ulehnutí a ve 

druhém cyklu se znovu promíchá 2 minuty, poté je možné nanést na izolant 

 

5.7.1.4. Nanášení lepícího tmele 

− lepící tmel nanášíme pomocí ocelového zubového hladítka se zuby 15/15 mm po obvodu a 

v šíři 6 cm a ve třech terčích o průměru 15 cm do střední části tak, aby po přitlačení na 

zeď byla plocha přilepení minimálně 50%   

− vydatnost tmelu pro minerální rohože 4,0 – 5,0 kg/m2 

 

5.7.1.5. Provedení vazeb a přesahů 

− vlhké a poškozené desky izolantu nesmí být použity 

− izolant bude lepen po celých kusech na vazbu na sraz jak v ploše, tak na rozích objektu a 

v koutech.  

− v žádném případě nesmí dojít ke křížové vazbě 

− ideální přesah při kladení je 600 mm, minimální 100 mm 

− pokud mezi izolanty vznikne spára menší než 1 cm, postačí ji zafoukat systémovou pěnou, 

pokud bude spára větší, mohou být použity proužky izolantu 

− v ploše a na nárožích se nesmí používat kousky menší jak 15 cm a zároveň nesmí být ve 

svislém směru nad sebou použity dva kousky izolantu 

− boční stěny izolantu, které jsou na sebe kladeny, na sobě nesmí mít vrstvu lepícího tmelu  

− je nepřípustné, aby byly na rozhraní dvou konstrukcí či materiálu spoje izolantu 

− je nutno respektovat dilatační celky po celé délce pomocí dilatačních profilů  

− po ukončení lepení se kontroluje rovinnost pomocí 2 m latě  
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5.7.1.6. Řešení stavebních otvorů 

− oblast stavebních otvorů je řešena takovým způsobem, aby roh stavebního otvoru nebyl 

v kontaktu s vodorovnou ani svislou spárou, a to v minimální vzdálenosti 100 mm od rohu 

otvoru ve svislém i vodorovném směru  

− při zateplování ostění okenních a dveřních otvorů je nutné nejprve nalepit systémovou 

lištu a potom nalepit izolant, kdy se přesah zařízne, případně vzniklá spára se vypění 

systémovou pěnou  

− pod parapety budou vloženy klíny z minerální izolace s vlákny kolmo na okenní výplň 

   

5.7.2. Kotvení paropropustné fólie 

− do fólie se vyřežou otvory pro prostup kotevních úhelníků 

− paropropustná fólie se klade s přesahy tak, že horní pás překrývá spodní, tudíž se klade od 

spodu směrem nahoru 

− ukotvíme ji přes tepelnou izolaci do zdiva talířovými plastovými hmoždinkami 

− vrtání provádíme kolmo bez příklepu, při vrtání otvoru dojde i k vykroužení prostoru pro 

talířek hmoždinky tak, aby bylo možné použít systémovou zátku  

− minimální kotevní délka je pro PTH > 25 mm (v našem případě 35 mm) 

− jelikož je izolace už upevněna lepením i přiložením KVH profilů, postačí nám tolik 

kotevních hmoždinek tak, aby došlo k správnému uchycení fólie, tzn. rozmístění zhruba 

po 1 m   

− spoje paropropustné fólie se přelepí oboustrannou páskou, podobně se oblepí i prostupy 

úhelníků 

  

5.7.3. Upevnění KVH profil ů 

− dřevěný rošt se usadí na kovové patky pomocí dvou vrutů, KVH profily montujeme jen ve 

svislém směru  

− budou osazeny tak, aby vzniklá vzduchová mezera byla 40 mm 

− u napojení dvou hranolů nad sebou se vkládá dilatační pásek z miralonu  

− kolem otvorů se na patky osadí dvojitý rošt z důvodu uchycená ostění, hranoly se upevňují 

s přesahem přes okraj patky  

− vzniklá provětrávaná mezera v horní i v dolní části se zakryje sítí, slouží jako ochrana 

před vniknutím hmyzu, ptactva a drobných hlodavců 

− v horní části je ponechána mezera kvůli cirkulaci vzduchu v provětrávané mezeře 
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Obr. 5.1 - KVH profil s kotevním úhelníkem 

 

5.7.4. Montáž dřevěného obkladu 

− před samotným uložením dřevěného obkladu je nutné provést minimálně jeden nátěr 

lazurovacím prostředkem i z rubové strany (předpokládáme, že je řezivo naimpregnováno 

proti hnilobě, plísním a škůdcům) 

− při zařezávání se musí přetřít řezy i čelní konce povrchovou ochranou  

− při kotvení používáme vruty na bázi nekorodujících kvalitních materiálů  

− taky dbáme na přiměřené zapouštění vrutů do fošen 

− fošny se začnou zakládat nad vrchním rámem okna, mezi jednotlivými prvky nad sebou se 

udržuje určitá vzdálenost 

− v horizontálním napojení fošen se dilatace neprovádí, fošny se délkově řežou tak, aby spoj 

vyšel na KVH hranol  

−  kotvíme dvěma vruty na fošnu tak, aby byly přesně v rovině, jedině tak dosáhneme 

esteticky zdařilého procesu 

− roh fasády a špalety provedeme na způsob překrývání, všechny rohy se zakryjí masivní 

rohovou lištou  

 

5.8. Jakost a kontrola provedení 

 Všechny činnosti budou prováděny dle platných norem a budou vedeny zápisy o 

kontrolách do SD. 

 

5.8.1. Vstupní kontrola 

 Před započetím prací je nutno zkontrolovat již dokončené zdivo. Potvrzením shody je 

podpis ve stavebním deníku mezi těmito stranami. Dále pak zkontrolujeme dodaný materiál, 
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zda se shoduje s objednaným (počty kusů, objednací čísla, tloušťky izolantu), zda nebyl 

porušen během přepravy a skladování. Jinak by tento materiál nemohl být použit. Shoda se 

zapíše do SD.    

 

5.8.2. Mezioperační kontrola 

 Kontrola se provádí během každého z výše zmiňovaného postupu opláštění budovy.  

− kontrola správného navrtání kotvících úhelníků dle daných roztečí z PD  

− správná vazba z minerálního izolantu  

− správné nanášení lepícího tmele v požadovaném množství a rozmístění 

− osazení izolantu kolem otvorů, správná vazba a dodržení přesahů 

− přesahy u montáže difuzní fólie a zalepení oboustrannou lepicí páskou  

− kotvení KVH profilů, počet a dotažení vrutů, dilatační vložky, správná orientace 

− vodorovnost uložení fošen jako obkladu, správné přesahy při kotvení 

− zda je proveden ochranný nátěr při zařezávání 

− zapuštění vrutů a jejich vzájemná poloha  

− svislost překrytí pomocí masivních lišt na rozích a špaletách  

 

5.8.3. Výstupní kontrola 

 Je nutno zkontrolovat finální vzhled dřevěného obkladu fasády. Její rovnoměrné 

natření lazurovacím prostředkem, vodorovnost a rovnoběžnost vzájemně skládaných obkladů. 

Kontrolujeme rovinnost, 2mm/2m. Detaily v podobě svislých spojů fošen, napojení masivních 

lišt, zda je osazena bezpečnostní mřížka u dolního a horního konce.  

 Kontrolu provádí společně stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety, kdy se stanoví 

případné nedodělky a po jejich urovnání se zapíše do stavebního deníku zápis o úspěšném 

zhotovení prací.  

 

5.9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Veškeré práce budou provedeny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 (práce na 

staveništi) a č. 362/2005 (práce ve výškách) a v souladu se změnou zákona 362/2007 Sb. a 

189/2008 Sb. a ve znění 378/2001 Sb. 

• 591/2006 Sb.: 

 Příloha č. 1 - I.  Požadavky na zajištění staveniště 

   - II.  Zařízení pro rozvod energie  
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   - III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

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

   - XI.  Stavební elektrické vrátky 

   - XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a  

    ukončení prací   

   - XV. Přeprava strojů 

 

 Příloha č. 3 - I.  Skladování a manipulace s materiálem 

   - X.  Zednické práce 

   - XI.  Montážní práce 

   - XV.  Malířské a natěračské práce 

 

 Příloha č. 4 - Náležitosti o oznámení stavebních prací 

 

• 362/2005 Sb.: 

Článek I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  

Článek II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Článek III. Používání žebříků 

Článek IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

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

Článek VII. Dočasné stavební konstrukce 

Článek IX. Přerušení práce ve výškách  

Článek XI. Školení zaměstnanců 

 

5.10. Ekologie 

 Nepředpokládá se 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. Ani 

provedení zdících prací nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady budou uloženy do 

přistavených kontejnerů a odvezeny. 

 
Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho likvidace: 
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Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 

381/2001 Sb.  

Kód druhu 

odpadu 

Název druh odpadu Kategorie 

odpadu 

Nakládání 

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O A 

15 01 06 směs obalových materiálů O A 

17 01 03 keramika O C 

17 02 01 dřevo O A, B 

17 02 03 plast O A, B 

17 06 02 ostatní izolační materiály O A, B 

17 07 01 směsný stavební a/nebo demoliční odpad N A 

20 01 01 papír a/nebo lepenka O A, B 

20 01 05 drobné kovové předměty (např. plechovky) O A 

20 03 04 kal z chemických toalet O A 

Tab. 5.2 – Specifikace druhů odpadů 

Legenda kategorie odpadu: 

O - ostatní odpad;   

N - nebezpečný odpad 

Legenda likvidace odpadu: 

A - Valašskoklobucké služby s.r.o. – skládka Smolina  

B - DEZA, a.s. – Spalovna průmyslových odpadů (Valašské Meziříčí)  

C - Zlínské stavby, a.s. – Drtička a třídička (Pavel Hlavička, Loučka) 

 

V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné 

látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která 

tento souhlas vlastní. 

Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu k nakládání s nebezpečnými 

odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti původce vydá věcně a 

místně příslušný orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.). Souhlas musí 

být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu.  



68 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

  
  

6.  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ ŽB 
 MONOLITICKÉHO STROPU 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   JAN DORUŠKA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2014                   



69 
 

 

Obsah: 

6.1. Práce při provádění bednění konstrukce ....................................................................... 70 

6.2. Práce při vyztužování konstrukce ................................................................................. 71 

6.3. Práce při ukládání betonové směsi do bednění ............................................................. 71 

6.4. Práce při odbedňování ................................................................................................... 72 

6.5. Legislativní předpisy ..................................................................................................... 73 

  



70 
 

 V této části kapitoly se budeme zabývat identifikací hlavních bezpečnostních rizik a 

jejich opatření při provádění železobetonového monolitického stropu nad 1PP. Níže postavené 

skutečnosti nejsou plánem rizik, a proto neobsahují hodnocení a vyhodnocení rizik, ale pouze 

upozorňují na nejrizikovější momenty. Proto je nutné dodržovat příslušné předpisy, které jsou 

uvedeny na konci této kapitoly.  

 

Hlavní rizikové oblasti dané etapy:  

1) Práce při provádění bednění konstrukce 

2) Práce při vyztužování konstrukce 

3) Práce při ukládání betonové směsi do bednění 

4) Práce při odbedňování 

 

6.1. Práce při provádění bednění konstrukce 

Pád pracovníka z volného nezajištěného okraje: 

− při manipulaci s bednícími prvky  

− při provádění ŽB věnce po okraji stropu 

− pohybu kolem otvorů nad 250 mm 

 

Opatření:  

− V průběhu výstavby zajišťovat volné okraje zábradlím z dřevěných prken a hranolků. 

Zábradlí bude mít dvě výšky, a to v 0,5 m a 1 m své výšky. Bude stabilní. 

− Otvory v podlahách budou viditelně označeny nebo opatřeny dřevěným záklopem, 

který bude mít zespodu zarážky proti posunutí. Velké otvory (např. schodiště) budou 

opatřeny zábradlím. 

 

Pád pracovníka při výstupu na konstrukci 

− pomocí žebříků 

 

Opatření: 

− žebříky musí být dostatečně únosné a stabilně postavené, při více výškách musí být 

rozmístěny střídavě 

− konec žebříku musí být výše min. o 800 mm od podlahy, na kterou je z něj výstup 
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Pád materiálu či úraz při manipulaci: 

− převržení nestabilního břemene  

− při manipulaci s bednícími prvky 

 

Opatření: 

− dodržování zákazu pohybu v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene a pod 

břemenem 

− dodržování zákazu vystupovat a šplhat po navršeném materiálu 

− používání vhodných manipulačních pomůcek 

− používání pracovních rukavic 

 

6.2. Práce při vyztužování konstrukce 

Ohrožení pracovníků při manipulaci s výztuží: 

− při stříhání a ohýbání 

− při ukládání do bednění 

 

Opatření: 

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

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

− při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky 

− při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován, pruty musí být upevněny nebo 

zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob 

 

6.3. Práce při ukládání betonové směsi do bednění 

Možné rizika při betonáži: 

− pád při manipulaci s výložníkem 

− zřízení bednící konstrukce 

− nedorozumění mezi obsluhou čerpadla a pracovníkem provádějící ukládání směsi 
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Opatření: 

− při ukládání betonové směsi z výložníku budou vytvořeny pracovní podlahy, 

popřípadě plošiny, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob, zejména proti pádu 

z výšky nebo do hloubky 

− zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podepření kce bednění v průběhu betonáže 

− vedoucí pracovní čety určí jediného pracovníka, který bude obsluhovat výložník a 

zároveň dávat příkazy obsluze čerpadla 

− provádění betonáže dle PD a TP, který stanovuje použitou ocel a její umístění 

v konstrukci 

 

6.4. Práce při odbedňování  

Možné rizika při odbedňování: 

− nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce 

− pád z výšky 

− vstup nepovolaných osob  

 

Opatření: 

− odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zajištěno jen na 

pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem 

− při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší právní 

požadavky zvláštního právního předpisu 

− žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované 

konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují, ani neodstraňují 

nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění 

a podpěr 

− ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob 

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

nebyl zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci 
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6.5. Legislativní předpisy 

 Výše uvedená rizika a jejich bezpečnostní opatření je nezbytně nutné dodržovat 

společně s následujícími vyhláškami, směrnicemi apod. Níže uvedené dokumenty upřesňují 

veškeré bezpečnostní pokyny a požadavky a stanovují, jakým způsobem musí být výstavba 

provedena, aby bylo zabráněno nežádoucím aspektům v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci.  

− vyhláška č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

− vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

− nařízení vlády č. 362/2055 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

− nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

− nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002 Sb. a nař.vl. č.441/2004 

− nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

− ČSN 73 8106 – Ochranná a záchytná konstrukce 

− ČSN 73 8101 – Lešení – společná ustanovení 

− ČSN 73 8102 – Pojízdná a volně stojící lešení 

− ČSN 27 0143 – Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy 

− ČSN 27 0144 – Zdvihací zařízení, prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 

− ČSN 27 0145 – Jeřáby, prostředky pro zavěšení a uchopení břemen 

− ČSN 73 2480 – Provádění montovaných betonových konstrukcí 

− zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

− zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 

− nařízení vlády č.108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 
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 V následující kapitole je zpracován kontrolní a zkušební plán (KZP) pro provádění 

železobetonové stropní monolitické konstrukce. Účelem KZP je stanovit a popsat obecná 

pravidla při přejímce ŽB monolitických konstrukcí vycházejících z ustanovení norem a 

nařízení vlády.  Prováděné kontroly jsem rozdělil na vstupní, mezioperační a výstupní.  

 V příloze této BP, pak najdeme v tabulce shrnutí všech kontrol, kde jsou uvedeny 

jednotlivé náležitosti na způsob provedení: 

− pořadové číslo kontroly 

− název kontroly 

− zdroj pro správné provedení 

− kdo kontrolu provádí 

− způsob kontroly 

− četnost 

− výsledek kontroly a jeho uvedení 

− zda vyhověl/nevyhověl 

− kdo kontrolu provedl, prověřil, převzal (jméno, datum, podpis) 

 

7.1 Vstupní kontrola 

7.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové dokumentace dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být 

v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Projektová dokumentace musí být zpracována 

oprávněnou osobou. Dokumentace musí být odsouhlasena projektantem a investorem. Dále se 

kontroluje správnost a úplnost dalších dokumentů, jako jsou technické zprávy a technologické 

předpisy. 

 

7.1.2 Kontrola p řipravenosti staveniště 

 Kontrolují se zpevněné plochy staveniště, poloha staveniště, funkčnost všech prvků 

staveniště. Dále funkčnost, bezpečnost přípojných a rozvodných míst elektřiny a vody. 

Kontroluje se zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných osob a také je-li řádně 

označeno. Staveniště musí být v souladu s výkresem zařízení staveniště a technickou zprávou 

zařízení staveniště. Všechny prvky zařízení staveniště musí být v souladu s nařízením vlády č. 

591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. O převzetí staveniště provede stavbyvedoucí zápis do 

stavebního deníku. 
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7.1.3 Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrolu klimatických podmínek provádí stavbyvedoucí každý den realizace stavby. 

Jedná se o zápis aktuálního stavu počasí (povětrnostní podmínky, minimální a maximální 

teplota, viditelnost) do stavebního deníku. Změna klimatických podmínek mimo přípustné 

meze ovlivní průběh výstavby (v našem případě by neměli klimatické podmínky narušit 

výrobu). Omezující podmínky jsou uvedeny v technologickém předpisu.  

 

7.1.4 Vstupní kontrola betonové směsi 

 Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí dodací list, zejména 

pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, přísady a stupeň konzistence. Dále je 

kontrolováno dodávané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací a 

musí být v souladu s ČSN EN 206-1.   

 Standardně se měří vlastnosti na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3, betonu 

z auto domíchávače dle ČSN EN 12 350-1. Na těchto vzorcích se poté provádějí zkoušky: 

• kontrola konzistence betonové směsi pomocí: 

− zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 

− zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 

− zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 

• kontrola zhutnitelnost 

− stupeň zhutnitelnost dle ČSN EN 12 350-4 

• kontrola objemové hmotnosti 

− objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 

• kontrola obsahu vzduchu 

− tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 

 

 Dále se provádí kontroly krychelnými zkouškami, kde se z dodaného betonu vyrobí 

zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-1 a ČSN EN 12 390-2, na kterých se 

po 28 dnech zjišťuje: 

− pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 

− pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 

− pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 

− objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 

− hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 
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− odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN EN 12 390-9 

 

7.1.5 Vstupní kontrola výztuže 

 Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost, čistota. Do konstrukcí lze zabudovávat 

betonářské oceli pouze v souladu s projektem a jejich jakost musí být potvrzena hutním 

atestem. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a deformaci 

výztužných vložek, které by mělo vliv na jakost výztuže.  

Před ukládáním výztuže je nutné ji zbavit nečistot (bláta), mastnoty a volné rzi (např. 

okartáčováním).  

 Dále je nutné zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky a tvar odpovídají projektové 

dokumentaci. Ocel musí být v souladu s ČSN EN 10 080. 

 Vlastnosti se musí zkoušet a dokumentovat podle ČSN EN 10 080. Každý výrobek 

musí být jednoznačně identifikovatelný. Kotevní zařízení a spojky se musí použít podle 

předpisu v prováděcí specifikaci. Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze 

a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi 

nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné.  

Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro dosažení stanoveného krytí výztuže. 

Betonová a cementová distanční tělíska mají mít nejméně stejnou pevnost a ochranu proti 

korozi jako beton v konstrukci. 

 

7.1.6 Vstupní kontrola bednění  

 Stavbyvedoucí kontroluje dodací list bednění, zejména množství a typy materiálu dle 

projektové dokumentace. Dále vizuálně kontroluje rovinnost, hladkost a neporušenost 

jednotlivých dílů. Řídí se normou ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí. 

 

7.1.7 Kontrola skladování výztuže 

 Na skládce je nutné ukládat betonářskou ocel na zpevněnou suchou plochu na 

podložky, odděleně podle druhů a průměrů s viditelným označením štítkem. 

 

7.2 Mezioperační kontrola 

7.2.1 Kontrola bednění stropní desky 

 Bednění musí být zbaveno veškerých nečistot a natřít odbedňovacím nátěrem. Při 

zhotovení bednění je nutno dbát na technologický předpis výrobce.  Výšková úroveň bednění 
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se musí shodovat s projektovou dokumentací. Mezní odchylky bednění jsou uvedeny v již 

neplatné normě ČSN 730210-2. 

Vodorovnost bednění dle překlenutého rozponu do 4m ± 6mm, do 8m ± 8mm, do 16m ± 

15mm. Nesmí být zapomenuty prostupy dle projektové dokumentace, za použití dřevěného 

bednění. 

 

7.2.2 Kontrola vyztužování stropní desky 

 Za přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora je 

zkontrolováno armování. Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku.  

Kontrola zahrnuje dle ČSN EN 13670: 

− Shodu průměru, polohy a přesahu výztuže dle projektové dokumentace. 

− Dodržení požadovaného krytí výztuže (cmin pomocí distančních tělísek). 

− Není-li výztuž znečištěna nežádoucími látkami.  

− Je-li výztuž svázaná a zabezpečena proti posunutí. 
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Tab. 7.1 – Mezní odchylka krytí výztuže 

 

7.2.3 Kontrola betonáže stropní desky 

 Betonáž se neprovádí, je-li teplota povrchu konstrukcí menší než 0°C. Čerstvý beton je 

možno ukládat do bednění z maximální výšky 1,5 m. Pro hutnění se využívá ponorných nebo 

lištových vibrátorů. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a 

zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek 

krytí. Při zhutnění nesmí dojít k vyloučení cementového mléka na povrch. 

 

7.2.4 Kontrola ošetřování a odbednění ŽB konstrukce 

 V raném staří je nutno beton ošetřovat a chránit: 

- aby se minimalizovalo plastické smršťování 

- aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu 

- aby se zajistila dostatečná trvanlivost povrchové vrstvy 

- před škodlivými vlivy počasí 

- před otřesy a nárazy 

 

 Doba ošetřování závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 136710. Beton je potřeba 

zajistit proti nadměrnému vysychání a to kropením nebo použitím geotextílie, která se udržuje 

vlhká. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C do nárůstu jeho pevnosti na 5 MPa. Odbednění 

nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu dle ČSN EN 13 6710 aby: 

- nedošlo k poškození povrchu při odbedňování 
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- betonový prvek přenesl zatížení 

- nevznikly odchylky nad tolerance 

- při demontáži bednění se musí postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení 

konstrukce, a také musí být zajištěna jeho stabilita 

 Dřívější odstranění bednění, popřípadě demontáž některých stojek musí být 

zkonzultována se statikem. 

 

7.3 Výstupní kontrola 

7.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora za přítomnosti 

geodeta.  Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech konstrukcí s projektovou 

dokumentací, velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, aby se 

zabránilo škodlivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. 

Odchylky jsou stanoveny v normě ČSN EN 13670. 

Tab. 7.2 – Dovolené odchylky pro povrchy a hrany 
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7.3.2 Kontrola povrchu betonu 

 Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda na 

něm nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda. Dále kontroluje celistvost 

povrchu. 

 

7.3.3 Kontrola tvrdosti betonu 

 Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: 

Pevnost v tlaku zkušebních těles. 

 Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 

odlitého z množství z mixu, v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto 

množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) a zhutní se (vibrátor, 

vibrační stůl, propichovací tyčí). Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým 

druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí 

o teplotě cca 20°C ± 5°C, minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, 

vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20°C ± 2°C nebo do prostředí s 

relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20°C ± 2°C. 
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Závěr: 

 Bakalářská práce se zabývala stavebně technologickou studií Vzdělávacího 

Enviromentálního centra ve Vysoké Poli. Cílem práce bylo zhodnotit provádění zemních 

prací, základů a hrubé vrchní stavby. Tyto etapy byly zpracovány textovou formou i 

výkresovou dokumentací.  

  

 Řešení v rozsahu stavebně technologické studie je uvažováno jako fáze pro přípravu 

samotné realizace daného objektu. Toto hodnocení spočívalo ve vypracování stavebně 

technologické studie, která byla rozdělena na tři části, a to na zemní práce, základy a hrubou 

vrchní stavbu. Každá z těchto částí je detailněji probrána z hlediska návaznosti na dílčí 

procesy, počty pracovníků, složení jejich čet a návrhu použité hlavní mechanizace při daném 

procesu. Nejdůležitější částí jednotlivých etap, byl postup a způsob jejich provedení.  

 

 Z výše uvedených částí etap byl zpracován technologický předpis pro provedení 

dvouplášťové obvodové stěny. Dále byl vypracovaný položkový rozpočet s výkazem výměr, 

podle kterého jsem zpracoval časový a finanční plán výstavby. 

 

 Jednotlivé výkresy se věnují zařízení staveniště včetně dopravního řešení, napojení na 

inženýrské sítě a rozmístění jednotlivých mechanizací, skládek a zázemí stavby. Závěrem 

výkresové dokumentace je časový plán z hlediska dílčích procesů, z kterého je patrná doba 

trvání. 

 

 Na závěr bych chtěl zdůraznit, že pro zdárnou realizaci stavby je nutné dodržovat 

technologické předpisy, postupy a zvláště pak bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
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