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Abstrakt 

Práce se zabývá řešením technologie provedení hrubé stavby bytového domu 

B1 na ulici Kristenova v Brně. Obsahem této práce je technologický předpis pro 

monolitickou stropní konstrukci, technická zpráva, zařízení staveniště, návrh strojní 

sestavy, časový harmonogram, rozpočet, kontrolní a zkušební plán a také bezpečnost 

práce. 

 

Klíčová slova 

Stavba, technická zpráva, technologický předpis, zařízení staveniště, strojní sestava, 

bezpečnost práce. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with solving production technology upper gross of  

a residential building B1 Kristenova on the street in Brno. The project includes 

technological project for the monolithic ceiling construction, technical report, 

equipment of the construction site, draft of the mechanical assemblies, schedule,  

budget, supervisory and test plans and the labour protection. 

 

Keywords 

Construction, technical report, technological specifikation, building equipment, upper 

gross, safety. 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat hrubou vrchní stavbou objektu bytového  

domu B1.  

Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt s využívaným podkrovím. Dům 

má navrženu sedlovou střechu s hřebenem rovnoběžným s uliční frontou. Komunikační 

osu domu tvoří dvouramenné schodiště a navazující centrální chodba, která dělí 

dispozici na uliční a dvorní trakt. 

Navrhovaná stavba se nachází v Brně, v centru městské části Komín, při ulici 

Kristenova. Jedná se o oblast jádra původní obce, kde řadová uliční zástavba vymezuje 

severovýchodní stranu náměstí s kostelem sv. Vavřince. 

Na stavební parcele (p.č. 224) jsou navrženy novostavby dvou malých bytových domů – 

jeden BD (SO 01 / B1 ) v uliční frontě jako doplnění proluky po původním rodinném 

domě a druhý BD (SO 02/ B2) v zadní části pozemku, kde bude před zahájením 

výstavby odstraněn stávající objekt. 

BD B1 je dopravně napojen na ulici Kristenova sjezdem z místní komunikace. 

Objektem B1 vede průjezd do vnitřního dvora, který slouží pro parkování rezidentů. Ze 

dvora je přístupný objekt B2. Pozemek je přístupný také v jihozápadním rohu ve směru 

od ulice Absolonova brankou pro pěší. 

Hlavními body této práce je technologický postup betonáže monolitického stropu nad 

1NP. V dalších bodech je řešena doprava materiálu na staveniště, zařízení staveniště, 

časový plán výstavby hrubé vrchní stavby, rozpočet, strojní sestava pro dané 

technologické etapy, kvalitativní požadavky, bezpečnost a ochrana zdraví. 
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1.1 Základní informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:    Bytový dům B1 / SO01  

Místo stavby:    Brno, městská část Komín 

Okres:     Brno - město 

Katastrální území:   Komín 

Čísla pozemků dotčených stavbou:  224, 222/2, 226/3, 211(přípojky)  

Charakter stavby :   novostavba 

 

1.1.2 Identifikační údaje investora 

Investor:     New Investment 

Identifikační údaje projektanta 

Hlavní projektant:   ing. arch. Zdena Němcová 

Autorizovaný projektant:  ing. arch. Zdena Němcová 

 

1.1.3 Základní parametry stavby 

Bytový dům B1 

Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt s využívaným podkrovím. 

Dům má navrženu sedlovou střechu s hřebenem rovnoběžným s uliční frontou. 

1.PP - skladovací prostory a úklidová místnost. 

1.NP - komerční plocha, bytová jednotka – 1+kk s terasou, společné vybavení 

domu.  

2.NP - 3 bytové jednotky (2x1+kk, 1x 2+kk s lodžií), dvě nebytové jednotky. 

Podkroví - 5 malých bytových jednotek -  v traktu do dvora 3 x 1+kk a v traktu 

do ulice 2x1+kk.   

Bytový dům B1 – SO 01 

zastavěná plocha       224 m
2
 (vč. průjezdu) 

hrubá podlahová plocha 1.PP    78 m
2
 

hrubá podlahová plocha 1.NP   178 m
2
 

hrubá podlahová plocha 2.NP   241 m
2
 

hrubá podlahová plocha podkroví   246 m
2
 

Podlahová plocha celkem    743 m
2
 

 

obestavěný prostor 1.PP    240 m
3
  

obestavěný prostor 1.NP    566 m
3
 

obestavěný prostor 2.NP    706 m
3
 

obestavěný prostor podkroví    985 m
3
 

obestavěný prostor celkem    2497 m
3
 

 

celkový počet bytů     9 

komerční jednotky      3 (celkem 110 m
2
) 
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1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

1.2.1 Zhodnocení umístění stavby 

Navrhovaná stavba se nachází v severní části města  Brna, v centru městské části 

Komín, při ulici Kristenova. Jedná se o oblast jádra původní obce s náměstím  

a kostelem sv. Vavřince.  Navrhovaný objekt je součást uliční fronty, která 

vytváří  severovýchodní stranu tohoto náměstí. 

Stavební parcela je určena pro řadovou zástavbu. Kratší západní strana pozemku 

je vymezena ulicí Kristenova, severní a jižní delší strana i kratší východní strana 

pozemku sousedí s vedlejší nemovitostí, zastavěnou vždy obytnými domy. 

Stavební parcela je rovinatá, nadmořská výška se pohybuje kolem 220 až 221,2 m 

n.m.  V současné době nese pozemek stopy po demolici původního rodinného 

domu .V zadní části pozemku je přes celou jeho šířku umístěn druhý objekt, který 

bude před zahájením výstavby také odstraněn.  

Nevyskytuje se zde žádná vzrostlá zeleň. 

Přístup na staveniště je zajištěn sjezdem z ulice Kristenova.  

Podél ulice Kristenova jsou vedeny veškeré rozvody inženýrských sítí, na které 

budou objekty napojeny. 

Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající 

zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči  

a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. 

V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Prvky systému 

ÚSES se v nejbližším okolí nevyskytují, území není součástí soustavy Natura 

2000. 

Během stavebních prací bude  respektováno ochranné pásmo jednotlivých 

stávajících ISa bude bezpodmínečně nutno se řídit pokyny jednotlivých správců 

IS a respektovat normu ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

 

1.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Stavební parcela je v návrhu zastavěna dvěma samostatnými objekty, bytovými 

domy B1/SO01 a B2/SO01 Bytový dům B1/SO01 doplňuje proluku v uliční 

frontě v souladu s okolní zástavbou i původním domem.  Bytový dům B2/ SO02 

uzavírá stavební parcelu podél východní hranice.  
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Mezi bytovými domy je vytvořen vnitřní dvůr, využívaný pro parkování 

rezidentů. Plocha dvora je vydlážděna zatravňovacími plastovými dílci v místě 

parkovacích stání, přístupová cesta k SO02 je vydlážděna zatravňovacími 

betonovými tvarovkami. Ostatní plochy jsou zatravněny. Nové trávníkové plochy 

budou založeny výsevem, před terasami SO02 budou liniově vysazeny keře pro 

optické odclonění teras.  

 

Bytový dům B1 

Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt s využívaným podkrovím. 

Dům má navrženu sedlovou střechu s hřebenem rovnoběžným s uliční frontou. 

Komunikační osu domu tvoří dvouramenné schodiště a navazující centrální 

chodba, která dělí dispozici na uliční a dvorní trakt. 

Přístup k bytovým jednotkám  je řešen přes společné bytové prostory (schodiště  

a chodba ) s hlavním vstupem z  průjezdu. Dispozice domu je v úrovni 1.np  

rozdělena průjezdem na západní a východní část. 

Západní část podlaží je směrem do ulice využita jako komerční plocha (drobné 

služby ) a má vlastní vstup z ulice. V  části orientované do dvora je navržena 

bytová jednotka – 1+kk s malou jižní  terasou. 

Nadmořská výška 1np činí  220,45 m n. m. 

Celá část dispozice na východ od průjezdu je věnována společnému vybavení 

domu. Je zde navržena místnost pro ukládání odpadků, prádelna, sušárna, kolárna.   

V 2.np jsou navrženy v traktu do dvora 3 bytové jednotky (2x1+kk, 1x 2+kk 

s lodžií). V traktu do ulice jsou navrženy dvě nebytové jednotky – využívané jako 

atelier nebo administrativa. Obě mají samostatné sociální zařízení. 

V podkroví domu je navrženo 5 malých bytových jednotek -  v traktu do dvora  

3 x 1+kk a v traktu do ulice 2x1+kk.  Osvětlení těchto prostor je pomocí střešních, 

případně vikýřových oken. 

V 1.pp, které je pouze v západní části dispozice, jsou umístěny skladovací 

prostory k bytovým jednotkám a úklidová místnost. 

Fasáda bytového domu B1 je členěna na střechu a korpus bez výrazného soklu. 

Část korpusu v 1np je v místě hlavního vstupu a vjezdu oproti ulici ustoupena  

a materiálově odlišena od zbývající části (obklad max desky). Je tak vytvořen 

adekvátní nástupní předprostor.  Na fasádě jsou použity světlé tóny (bílá omítka, 

sv. šedé oplechování a rámy oken, ocelová vrata), které doplňuje kontrastní dezén 

dřeva obkladu kolem okenních otvorů a v oblasti vstupu. Střešní krytina je 

falcovaná Al taška v barvě antracitové. 
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1.2.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 

  

Příprava území, zemní práce a základy 

Výkopy 

Před započetím výkopových prací budou veškeré sítě nacházející se v území 

vytyčeny jejich správci nebo majiteli. 

Dle zprávy IG průzkumu z místa stavby jsou v zájmové hloubce pro založení 

bytového domu tyto základové hlíny: do hloubky cca 0,6m jsou navážky, pod 

nimi sprašová hlína s malou až střední plasticitou - F5-MI - tuhé konzistence.  

Od hloubky 1,2m do 1,6m je vrstva jílu se střední plasticitou třídy F6-CI – pevné 

konzistence. Ve vrstvě jílů byla zastižena hladina spodní vody, která byla 

naražena v hloubce 1,40m pod původním terénem, ustálila se v hloubce 1,00m 

pod původním terénem. Podzemní voda je proudícího charakteru, na rozhraní 

nízké až střední agresivity. Vydatnost zvodně se pohybuje mezi 0,1 až 0,2 l/s, 

zvodeň pravděpodobně navazuje na hydrogeologický systém řeky Svratky. 

V podloží jílů jsou vrstvy středně ulehlého hlinitého písku se štěrkem tř.  S3-SF 

do hloubky 2,5m. Podloží štěrkových písků je tvořeno tuhými, ve větší hloubce 

pak pevnými neogenními jíly s vysokou plasticitou - F8-CH. 

Z hlediska stlačitelnosti jsou jemnozrnné zeminy stlačitelné dlouhodobě. 

Stlačitelnost je dána kvalitou základové půdy, kvalitou provedených základových 

konstrukcí, dodržení zásad při zakládání na již vybrané základové půdě.  

Výkop pro podzemní část objektu bude proveden svahovaný, během výstavby 

bude hladina spodní vody snižována čerpáním – dle IGP očekáváme ustálenou 

hladinu spodní vody max. 1,6m nad úrovní základové spáry suterénu. Čerpání 

spodní vody bude probíhat, s ohledem na nebezpečí vyplavání podzemní části 

konstrukce, min. do doby vybetonování stropu nad 1.NP! 

Před započetím výstavby musí být z dotčené plochy odstraněna veškerá navážka. 

Základová půda je namrzavá! Základovou spáru je nutné chránit před 

nepříznivým počasím, srážkami a mrazem! Nejlépe je odstranit posledních 

200mm ručně těsně před betonáží.  

Navržený objekt je řešen jako stavba těsně navazující na sousední objekty, proto 

musíme být při výkopových pracích obzvlášť opatrní, abychom nezasáhli do 

stávajících základů okolních objektů.  

 

 

 



 

21 
 

Základová konstrukce 

Podzemní část objektu (1.PP) bude založena na základové desce tl. 300mm 

z betonu třídy C25/30-XC1, armovaná vázanou výztuží typu B 500B. Podzemní 

část objektu bude izolovaná, hydroizolace je navržena na tlakovou vodu. 

Základové pasy, základová deska v 1.PP a podlahová deska v 1.NP budou 

betonovány na podkladní beton C12/15-X0  tl. 100mm. 

 

Skladba konstrukce pod základovou deskou: 

 železobetonová základová deska 300 mm 

 ochranná betonová mazanina 50 mm 

 separační PE fólie  

 ochranná textilie 500 g/m
2
 5 mm 

 hydroizolačni pás z SBS modifikovaneho asfaltu s nosnou vložkou ze 

skleněné tkaniny např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL – celoplošně 

natavena ke spodnímu pásu 4 mm 

 hydroizolačni pás z SBS modifikovaneho asfaltu s nosnou vložkou ze 

skleněné tkaniny např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL – bodově 

nataven k podkladu 4 mm 

 penetrační nátěr 

podkladní beton C12/15-X0 

 

 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné zdi v 1.PP jsou navrženy jako monolitické tl. 250 a 300mm, 

beton C25/30-XC1. Nosnou konstrukci nadzemních podlaží tvoří obvodové nosné 

zdivo z keramických tvárnic tl. 300mm, vnitřní nosné zdivo je z akustických  

keramických tvárnic tl. 250mm. Zdivo bude min. pevnosti P10 zděné na maltu 

min. pevnosti M5; v případě broušených cihel pevnost P15 zděné na PUR pěnu. 

Mezibytové stěny jsou navrženy z tvárnic POROTHERM AKU SYM tl.250mm – 

vážená stavební neprůzvučnost RW’= 55dB.  Stěna mezi bytem a průjezdem je 

navržena z tvárnic POROTHERM AKU SYM tl.300mm + ETICS tl.100mm – 

vážená stavební neprůzvučnost RW’= 57dB. Nosné stěny jsou ukončeny v 3.NP 

ŽB věnci a v 1.NP a 2.NP přímo ŽB deskou. 

Výztuž věnců bude konstrukční, vázaná, z výztuže B500B. Beton věnců je třídy  

C 25/30-XC1. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

Strop nad 1.PP je navržen jako železobetonová stropní deska monolitická  

tl. 180mm. Uložení desky nad 1.PP je po obvodu na monolitické železobetonové 

stěny 1.PP a uvnitř na nosné zdivo z keramických tvárnic a monolitický pilíř  

o rozměru 250/700mm. 

Strop nad 1.NP je proveden jako železobetonová stropní deska monolitická  

tl. 180mm. Stropní deska je v části nad průjezdem zesílena na 230mm, zesílení je 

provedeno odskokem při dolním líci, horní líc desky je v jedné výškové úrovni. 

Deska je dále zesílena ztužujícími trámy navrženými nad deskou – především pro 

vynesení předsazené části domu směrem do ulice Kristenova. Hlavní nosný trám 

má velikost 240/500 (rozměr nad deskou) a působí jako prostý nosník s převislým 

koncem. Pod nosníkem je v nároží u průjezdu navržen monolitický sloup průřezu 

240/300. Další nosné trámy jsou navrženy kolmo na průjezd po obvodu objektu – 

trámy mají průřez 240/250 (rozměr nad deskou) a jsou uloženy na nosných 

stěnách (trám do vnitřního dvora), do ulice Kristenova je trám uložen z části na 

nosné zdi, na opačném konci je pak vynášen hlavním nosným trámem. Na výztuž 

musí být zpracována dílenská dokumentace. Uložení desky nad 1.NP je po 

obvodu a uvnitř na nosné zdivo z keramických tvárnic. Na stropní desku navazuje 

vyložená balkónová deska monolitická tl. 180mm. Balkónová deska bude 

napojena na stropní desku s přerušením tepelného mostu vložením isonosníků pro 

desku výšky 180mm do bednění. V desce budou předem provedeny prostupy pro 

komínová tělesa a instalace. 

Instalační šachty tvoří samostatný požární úsek. Veškeré šachty budou po 

provedení instalací v úrovni stropů dodatečně probetonovány. 

Strop nad 2.NP je proveden jako železobetonová stropní deska monolitická  

tl. 180mm. Stropní deska je v rohové části nad balkónem/lodžií, zesílena po 

obvodě ztužujícím trámem. Trám je navržen nad deskou – především pro 

vynesení předsazené části domu směrem do ulice Kristenova. Trámy mají průřez 

240/250 (rozměr nad deskou) a jsou uloženy na nosných stěnách. Uložení desky 

nad 2.NP je po obvodu a uvnitř na nosné zdivo z keramických tvárnic. 

Schodiště 

Vnitřní schodiště mezi jednotlivými podlažími je vždy dvouramenné  

s mezipodestou, umístěné do obdélníkového otvoru ve stropní desce. Jednotlivá 

schodišťová ramena jsou navržena jako monolitická zalomená deska  

(s mezipodestou). 

 

 

 

 



 

23 
 

Konstrukce střechy 

Nad 3.NP je navržena sedlová střecha. Nosnou konstrukci střechy tvoří vaznicová 

soustava – vaznice a pozednice jsou zakotvené do ŽB věnců na vnitřních  

a obvodových příčných stěnách nad 3.NP.  

Konstrukce krovu má středovou a vrcholovou vaznici z oceli, pozednice, krokve  

a kleštiny jsou navržena z hraněného řeziva. Vaznice jsou uloženy na nosné stěny, 

tam kde to není možné, je zatížení přeneseno do stropní desky nad 2.NP pomocí 

ocelového sloupku. Párové kleštiny tvoří současně nosnou konstrukci podlahy 

půdního prostoru. 

 

Příčky 

Vnitřní příčky jsou navrženy z keramických příčkovek KERATHERM 11,5 P+D 

tl.100mm.  

Veškeré zdivo z keramických příčkovek bude z obou stran omítnuto. Spáry bude 

nutné vyspárovat a případné úpravy v místě překladů provést tak, aby zdivo 

působilo jednotným dojmem. 

V koupelnách a záchodech jsou vyzděny předstěny z tvárnic YTONG šířky 

150mm pro vedení instalací do výšky 1200mm. 

V místech vedení instalací u mezibytových akustických stěn bude přizděna 

přizdívka z tvárnic YTONG tl.50mm pro vedení instalací, z důvodu aby nebyly 

narušeny instalacemi akustické vlastnosti mezibytové stěny. Přizdívky budou 

kotveny k nosnému zdivu nerezovými kotvami v každé čtvrté ložné spáře. 

 

Komíny 

V objektu jsou navrženy komíny Schiedel MULTI umožňující napojení 

jednotlivých spotřebičů v patrech nad sebou do komína s jedním průduchem. 

Šamotové komínové vložky budou vnitřního průměrů 140 mm pro tři nápojná 

místa a 120 mm pro dvě napojení. 

V posledním podlaží – 3NP bude v jedné  byt. jednotce (místnost č.3.20)  použit 

turbokomín,  

Vymetací otvory budou v podstřešním prostoru, přístup k otvorům bude po 

dřevěných lávkách z fošen uložených na kleštinách. 

 

Podlahy 

Mezní odchylky místní rovinnosti do 2 mm / 2 m, 

Dovolená odchylka místní rovinnosti povrchu podkladu pod podlahy z dlaždic 

činí 2 mm měřeno klínovými měřidly na příměrné lati 2000 mm dlouhé při 

kterékoli poloze této lati. Přesnost měření 0,5 mm. 

Přechody mezi jednotlivými povrchovými úpravami podlah budou řešeny pomocí 

hliníkových  přechodových lišt. 

 

 



 

24 
 

Izolace 

Kromě tepelných izolací popsaných ve skladbách podlah, střech a opláštění jsou 

v projektu dále navrženy následující tepelné izolace: 

Železobetonové stropy, průvlaky a věnce jsou v líci fasády zatepleny dodatečnou 

izolací z polystyrenu EPS70F tl.60mm. 

 

Izolace proti vodě a radonu 

Podzemní podlaží se nachází pod hladinou podzemní vody, bylo proto nutné na 

tuto skutečnost navrhnout funkční hydroizolační souvrství. 

Na základě zjištění distribuce hodnot objemové aktivity radonu v podloží stavební 

parcely plynopropustnosti základové vrstvy byla stavební parcela zařazena do 

kategorií: 

plynopropustnost: střední 

kategorie rizikovosti: střední index 

Shrnuto, stavební parcela se nachází v kategorii střední radonové rizikovosti. 

Navržená hydroizolace vyhovuje na střední radonové riziko. 

 

Úpravy povrchů 

Obklady 

Keramické obklady budou provedeny do výšky 2 m 

 nárožní hrany, kouty a ukončení obkladů budou opatřeny speciálními 

hliníkovými nebo plastovými  lištami 

 všechny výše uvedené obklady budou spárovány spárovacím tmelem 

odolným proti plísním 

 v místnostech s mokrým provozem budou provedeny pod obklady 

hydroizolační stěrky 

 vnitřní rohy, ukončení obkladu u zárubně a u podlahy  budou řešeny 

silikonovým tmelem 

 

Omítky 

Na veškerém zdivu a železobetonových konstrukcích bude štuková omítka na 

VPC jádro. 

Rohy pod omítkou budou vyztuženy omítkovou rohovou lištou. 

Kontaktní zateplovací systém je opatřen tenkovrstvou omítkou. 

 

Malby a nátěry 

Úprava hotových povrchů vnitřních stěn je provedena dispersním dvojnásobným 

nátěrem bílé barvy. 
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1.2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Původní zástavba byla napojena na ulici Kristenova pomocí sjezdu z místní 

komunikace (ulice Kristenova). Sjezd byl řešen jako společný i pro sousední 

objekt na parcele č. 226/1. Tento stávající sjezd bude nyní upraven a bude 

vybudován nový sjezd v poloze vhodnější pro navrhovanou novostavbu bytových 

domů.  

Připojení bytových domů je situováno z dvoupruhové obousměrné obslužné 

komunikace (ul. Kristenova) přes nájezdový obrubník. Jedná se o místní 

komunikaci funkční skupiny C. Šířka stávající vozovky je cca 7,0 m mezi 

obrubníky. Navržena je jednopruhová, obousměrná „slepá“ komunikace, šířky 

zpevnění 2,75 m, která bude oddělena od vnějšího prostoru garážovými vraty. 

Délka komunikace je cca 44 m. Po průjezdu bytovým domem BD1 vede do 

soukromého dvora, kde bude 14 parkovací stání (z toho jedno pro ZTP) pro byty 

situované v obou bytových domech BD1 a BD2. Komunikaci protíná v místě 

sjezdu průběžný chodník při ulici Kristenova. V tomto místě bude zapuštěný 

obrubník.  

Napojení na technickou infrastrukturu bude vedeno z ulice Kristenova, kde jsou 

všechny potřebné inženýrské sítě. Možnosti napojení a potřebné kapacity byly 

ověřeny se správci jednotlivých sítí .  

 

 

1.2.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Stavba neovlivní negativně životní prostředí. Při stavbě nedojde k likvidaci 

zeleně. Uvažovaný provoz bytových jednotek není zdrojem škodlivých exhalací, 

hluku, otřesů, vibrací, prachu, zápachu, znečišťování vod a pozemních 

komunikací, zastínění budov, kyselin, ropných produktů a odpadů, 

bakteriologických kultur a škodlivého záření.  

 

Ochrana podzemních a povrchových vod 

Splaškové odpadní vody z budovy budou svedeny do jednotné kanalizace.  Území 

neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. 

 

Ochrana ovzduší 

V průběhu výstavby bude snižována prašnost důsledným kropením plochy 

staveniště v suchých dnech. 

Výjezd na veřejnou komunikaci budou udržován v čistotě, vyjíždějící vozidla 

očišťována, budou omezeny volné skládky prašných materiálů. 
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Hluk v chráněném venkovním prostoru 

Realizovaná stavba nebude zdrojem škodlivého hluku. 

V období výstavby budou, vzhledem k okolní obytné zástavbě, omezeny práce 

produkující zvýšený hluk pouze na denní období s vyloučením brzkých ranních  

a pozdních večerních hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00) 

V případě, že dodavatel stavby zjistí nutnost nasazení hlučnější technologie 

v průběhu stavby, případě nutnost realizace stavby v nočních hodinách, projedná 

toto předem s místně příslušným pracovištěm Krajské hygienické stanice. 

 

Řěšení likvidace odpadů 

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti bude shromažďován na staveništi 

separovaným způsobem a poté odvezen na řízenou skládku odpadu, případně 

odborně likvidován 

Odpad, bude rozlišen v souladu s kategorizací a katalogem odpadu ve smyslu 

zákona o odpadech a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí 

č. 381/2001 Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a Seznamy odpadů.  

Stavební a demoliční odpady: 

Kód 

odpadu 

Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 

08 01 12 

O 

Jiné odpadní barvy a laky 

(např. vodouředitelné barvy) 
2 

15 01 01 

O 
Papírové obaly 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 1 

150103 

O 
Dřevěné obaly 1 

15 01 06 

O 
Směsné obaly 1 

15 01 10 

N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly  

těmito látkami znečištěné 
2 

15 02 02 

N 

Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

 znečištěné nebezpečnými látkami 
1,2 

16 06 01 

N 
Olověné akumulátory 1 

16 06 02 

N 
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 1 
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Kód 

odpadu 

Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 

17 01 07 

O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a  

keramických výrobků (neznečištěné nebezpečnými látkami) 
1,2 

17 02 01 

O 
Dřevo 1 

17 02 02 

O 
Sklo 1 

17 02 03 

O 
Plast 1 

17 03 02 

O 
Asfaltové směsi (neobsahující dehet) 1,2 

17 04 05 

O 
Železo a ocel 1 

17 04 11 

O 
Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 04 

O 
Zemina a kamení (neobsahující nebezpečné látky) 1 

17 06 04 
Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných 

látek) 
1,2 

17 08 02 

O 

Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné 

nebezpečnými látkami) 
1,2 

17 09 04 

O 

Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB 

a nebezpečných látek) 
1,2 

20 01 21 

N 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 1,2 

20 03 04 

O 
Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet 2 

 

Směsný odpad bude roztříděn na jednotlivé složky podle katalogu odpadu. 

Stavitel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Při 

kolaudačním řízení předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadu. 

1.2.6 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci stavby musí být dodržovány všechny ČSN, vč. vyhlášky  

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a všechny předpisy související.  

V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní 

proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat, na staveništi bude 

trvale přítomen stavbyvedoucí. 
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2.1 Obecné informace o lokalitě výstavby 

Navrhovaná stavba se nachází v severní části města  Brna, v centru městské části 

Komín, při ulici Kristenova. Jedná se o oblast jádra původní obce s náměstím  

a kostelem sv. Vavřince.   

 

Adresa řešeného objektu:  

Místo stavby:    Brno, městská část Komín 

Okres:     Brno - město 

Katastrální území:   Komín 

Čísla pozemků dotčených stavbou:  224, 222/2, 226/3, 211(přípojky)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Popis řešených tras 

Předmětem řešení je doprava výztuže, zdiva a betonu. Pro dopravu výztuže je 

navržena trasa A. Pro dopravu zdiva (Porotherm) trasa B, (Keratherm) trasa C. 

Doprava betonu po trase D. 

Z uvedených tras byly vybrány kritická místa – body zájmu. Jedná se  

o křižovatky, kruhové objezdy a jejich poloměry směrových oblouků, výšky 

průjezdného profilu u tunelů a nosnosti mostů. Výška trolejového vedení ve městě 

Brně je 5,5m. Poloměry směrových oblouků křižovatek a kruhových objezdů byly 

zjišťovány odměřením z map a přepočtením dle příslušného měřítka. Výška 

průjezdného profilu, informace o únosnosti mostů byly zjištěny z webové mapové 

aplikace silniční a dálniční sítě ČR provozované ředitelstvím silnic a dálnic.  
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Každý most má stanoveny tři různé hodnoty zatížení. Jedná se o zatížení 

normální, výhradní a výjimečné. Kdy zatížení normální charakterizuje průměrné 

zatížení od nákladních vozidel pohybujících se po mostní vozovce. Zatížení 

výhradní je maximální hmotnost jediného vozidla (soupravy) na mostě. 

Výjimečná zatížitelnost je maximální hmotnost vozidla (soupravy), které se může 

samostatně (bez jakýchkoliv dalších vozidel zatěžujících most) pohybovat po 

mostní vozovce. 

 

2.2.1 Trasa A – doprava výztuže 

Výztuž se bude dopravovat z místní firmy Ferona, a.s Vídeňská 89, Brno na místo 

stavby Brno –Komín, ulice Kristenova. Délka trasy činí 7,2 km. Předpokládaná 

doba jízdy je 13 minut. 

Dopravním prostředkem bude Tatra Phoenix 6x6 s hydraulickou rukou, (obrysový 

průměr otáčení 18,5m, pohotovostní hmotnost 9 800 kg, maximální nosnost  

15 tun, výška kabiny 3200mm). 

Začátek trasy je v areálu firmy Ferona na ulici Vídeňská v Brně.  

Trasa je vedena po komunikacích II tříd, Vídeňská, Křížová, Mendlovo náměstí, 

Úvoz, Konečného náměstí, Veveří, Minská, Štursova, Hlavní, Kristenova. 

Na trase je 6 bodů zájmu, žádný z nich není považován za kritický bod. 
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Bod zájmu A1 

Max. výška dopravního prostředku je 

3,2m. 

Tento podjezd má výšku průjezdného 

profilu 5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE  

 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu A2 

Únosnost mostu je 26t. Při využití 

maximální nosnosti dopravního prostředku 

je jeho hmotnost 24,8t. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

přejezd. 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

Bod zájmu A3 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 

40m. 

Dopravní prostředek má obrysový průměr 

otáčení 18,5m 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 
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Bod zájmu A4 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 

25m. 

Dopravní prostředek má obrysový průměr 

otáčení 18,5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu A5 

Max. výška dopravního prostředku je 

3,2m. 

Tento podjezd má výšku průjezdného 

profilu 4,2m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

Bod zájmu A6 

Poloměr kruhového objezdu je 13m. 

Dopravní prostředek má obrysový průměr 

otáčení 18,5m 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 
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2.2.2 Trasa B – doprava zdiva (Porotherm) 

Zdivo se bude dopravovat z firmy Pro-doma, spol. s r.o. (Vybraný sklad 

stavebnin Porotherm) Křižíkova 68, Brno 612 00, na místo stavby Brno –Komín, 

ulice Kristenova. Délka trasy činí 7,4 km. Předpokládaná doba jízdy je 10 minut. 

Dopravním prostředkem bude Tatra Phoenix 6x6 s hydraulickou rukou, 

(obrysový průměr otáčení 18,5m, pohotovostní hmotnost 9 800 kg, maximální 

nosnost 15 tun, výška kabiny 3200mm) 

Začátek trasy je v areálu firmy Pro-doma na ulici Křižíkova v Brně.  

Trasa je vedena po komunikacích II tříd, Křižíkova, přes Královopolský tunel, 

Žabovřeská, Kníničská, Branka, Kristenova. 

Na trase je 10 bodů zájmu, žádný z nich není považován za kritický bod. 

 

 

 

 

Bod zájmu B1 

Únosnost mostu je 32t. Při využití 

maximální nosnosti dopravního prostředku 

je jeho hmotnost 24,8t. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

přejezd. 

 

VYHOVUJE  
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Bod zájmu B2 

Poloměr směrového oblouku křižovatky 

je 26m. 

Dopravní prostředek má obrysový průměr 

otáčení 18,5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu B3 

Max. výška dopravního prostředku je 3,2m. 

Tento tunel má výšku průjezdného  

profilu 4,5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE  

 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu B4 

Únosnost mostu je 32t. Při využití maximální 

nosnosti dopravního prostředku je jeho 

hmotnost 24,8t. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

přejezd. 

 

VYHOVUJE  
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Bod zájmu B5 

Únosnost mostu je 32t. Při využití 

maximální nosnosti dopravního prostředku 

je jeho hmotnost 24,8t. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

přejezd. 

 

VYHOVUJE  

 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu B6 

Max. výška dopravního prostředku je 

3,2m. 

Tento podjezd má výšku průjezdného 

profilu 6m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE  

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu B7 

Max. výška dopravního prostředku je 

3,2m. 

Tento podjezd má výšku průjezdného 

profilu 5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE  
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Bod zájmu B8 

Max. výška dopravního prostředku je 

3,2m. 

Tento podjezd má výšku průjezdného 

profilu 5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu B9 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 

40m. 

Dopravní prostředek má obrysový průměr 

otáčení 18,5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu B10 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 

32m. 

Dopravní prostředek má obrysový průměr 

otáčení 18,5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 
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2.2.3 Trasa C – doprava zdiva (Keratherm) 

Zdivo se bude dopravovat z firmy StavMaChem, s.r.o, Cejl 123a, 602 00 Brno-

město, na místo stavby Brno –Komín, ulice Kristenova. Délka trasy činí 7,2 km. 

Předpokládaná doba jízdy je  13 minut. 

Dopravním prostředkem bude Tatra Phoenix 6x6 s hydraulickou rukou, 

(obrysový průměr otáčení 18,5m, pohotovostní hmotnost 9 800 kg, maximální 

nosnost 15 tun, výška kabiny 3200mm). 

Začátek trasy je v areálu firmy StavMaChem na ulici Cejl v Brně.  

Trasa je vedena po komunikacích Cejl, Koliště, Veveří, Minská, Horova, 

Štursova, Hlavní, Kristenova. 

Na trase je 6 bodů zájmu, žádný z nich není považován za kritický bod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu C1 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 

40m. 

Dopravní prostředek má obrysový průměr 

otáčení 18,5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 
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Bod zájmu C2 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 

18m. 

Dopravní prostředek má obrysový průměr 

otáčení 18,5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu C3 

Max. výška dopravního prostředku je 

3,2m. 

Tato lávka pro pěší má výšku průjezdného 

profilu 4,5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu C4 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 

20m. 

Dopravní prostředek má obrysový průměr 

otáčení 18,5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 
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Bod zájmu C5=A5 

Max. výška dopravního prostředku 

je 3,2m. 

Tento podjezd má výšku průjezdného 

profilu 4,2m. 

Tato hodnota je dostatečná pro 

bezpečný průjezd. 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu C6=A6 

Poloměr kruhového objezdu je 13m. 

Dopravní prostředek má obrysový 

průměr otáčení 18,5m 

Tato hodnota je dostatečná pro 

bezpečný průjezd. 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

2.2.4 Trasa D – doprava betonu  

Beton se bude dopravovat z firmy TBG BETONMIX a.s (člen ve skupině 

Českomoravský beton) Křižíkova 68e, 612 00 Brno, na místo stavby Brno –

Komín, ulice Kristenova. Délka trasy činí 7,4 km. Předpokládaná doba jízdy je 

10 minut. 

Dopravním prostředkem bude Iveco Trackker s nádstavbou Stetter C3 BASIC 

LINE, (obrysový průměr otáčení 14,23 m, pohotovostní hmotnost 14400 kg, 

maximální hmotnost 32 tun, max. výška vozidla: 3 900mm). 

Začátek trasy je v areálu firmy TBG BETONMIX na ulici Křižíkova v Brně.  

Trasa je vedena po komunikacích II. tříd, Křižíkova, přes Královopolský tunel, 

Žabovřeská, Kníničská, Branka, Kristenova. 

Na trase je 10 bodů zájmu, žádný z nich není považován za kritický bod. 
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Trasa D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu D1=B1 

Únosnost mostu je 32t. Při využití 

maximální nosnosti dopravního prostředku 

je jeho hmotnost 32t. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

přejezd. 

 

VYHOVUJE  

 

 

 

 

Bod zájmu D2=B2 

Poloměr směrového oblouku křižovatky  

je 26m. 

Dopravní prostředek má obrysový průměr 

otáčení 14,23m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 
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Bod zájmu D3=B3 

Max. výška dopravního prostředku je 

3,9m. 

Tento tunel má výšku průjezdného profilu 

4,5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE  

 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu D4=B4 

Únosnost mostu je 32t. Při využití 

maximální nosnosti dopravního prostředku 

je jeho hmotnost 32t. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

přejezd. 

 

VYHOVUJE  

 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu D5=B5 

Únosnost mostu je 32t. Při využití 

maximální nosnosti dopravního prostředku 

je jeho hmotnost 32t. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

přejezd. 

 

VYHOVUJE  
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Bod zájmu D6=B6 

Max. výška dopravního prostředku je 

3,9m. 

Tento podjezd má výšku průjezdného 

profilu 6m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE  

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu D7=B7 

 

Max. výška dopravního prostředku je 

3,9m. 

Tento podjezd má výšku průjezdného 

profilu 5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE  

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu D8=B8 

Max. výška dopravního prostředku je 

3,9m. 

Tento podjezd má výšku průjezdného 

profilu 5m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 
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Bod zájmu D9=B9 

Poloměr směrového oblouku křižovatky 

je 40m. 

Dopravní prostředek má obrysový průměr 

otáčení 14,23m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 

 

 

 

 

 

 

Bod zájmu D10=B10 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 

32m. 

Dopravní prostředek má obrysový průměr 

otáčení 14,23m. 

Tato hodnota je dostatečná pro bezpečný 

průjezd. 

 

VYHOVUJE 
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Položkový rozpočet včetně výkazu výměr  pro technologickou etapu hrubé vrchní 

stavby se nachází v příloze, příloha B1. 

Zpracováno pomocí programu BUILDpowerS. 
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4.1 Základní informace o stavbě 

4.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:    Bytový dům B1 / SO01  

Místo stavby:    Brno, městská část Komín 

Okres:     Brno - město 

Katastrální území:   Komín 

Čísla pozemků dotčených stavbou:  224, 222/2, 226/3, 211(přípojky)  

Charakter stavby :   novostavba 

 

4.1.2 Identifikační údaje investora 

Investor:     New Investment 

Identifikační údaje projektanta 

Hlavní projektant:   ing. arch. Zdena Němcová 

Autorizovaný projektant:  ing. arch. Zdena Němcová 

 

4.1.3 Základní parametry stavby 

Bytový dům B1 

Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt s využívaným podkrovím. 

Dům má navrženu sedlovou střechu s hřebenem rovnoběžným s uliční frontou. 

1.PP - skladovací prostory a úklidová místnost. 

1.NP - komerční plocha, bytová jednotka – 1+kk s terasou, společné vybavení 

domu.  

2.NP - 3 bytové jednotky (2x1+kk, 1x 2+kk s lodžií), dvě nebytové jednotky.  

Podkroví - 5 malých bytových jednotek -  v traktu do dvora 3 x 1+kk a v traktu 

do ulice 2x1+kk.   

Bytový dům B1 – SO 01 

zastavěná plocha       224 m
2
 (vč. průjezdu) 

hrubá podlahová plocha 1.PP    78 m
2
 

hrubá podlahová plocha 1.NP   178 m
2
 

hrubá podlahová plocha 2.NP   241 m
2
 

hrubá podlahová plocha podkroví   246 m
2
 

Podlahová plocha celkem    743 m
2
 

 

obestavěný prostor 1.PP    240 m
3
  

obestavěný prostor 1.NP    566 m
3
 

obestavěný prostor 2.NP    706 m
3
 

obestavěný prostor podkroví    985 m
3
 

obestavěný prostor celkem    2497 m
3
 

 

celkový počet bytů     9 

komerční jednotky      3 (celkem 110 m
2
) 
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4.2 Základní informace o konstrukci 

Technologický předpis se zabývá provedením betonové monolitické stropní 

konstrukce nad 1NP.  

Strop nad 1.NP je proveden jako železobetonová stropní deska monolitická  

tl. 180mm, beton C25/30-XC1, armovaná vázanou výztuží typu B 500B. Stropní 

deska je v části nad průjezdem zesílena na 230mm, zesílení je provedeno 

odskokem při dolním líci, horní líc desky je v jedné výškové úrovni.  

Deska je dále zesílena ztužujícími trámy navrženými nad deskou – především pro 

vynesení předsazené části domu směrem do ulice Kristenova. Hlavní nosný trám 

má velikost 240/500 (rozměr nad deskou) a působí jako prostý nosník s převislým 

koncem. Pod nosníkem je v nároží u průjezdu navržen monolitický sloup průřezu 

240/300. Další nosné trámy jsou navrženy kolmo na průjezd po obvodu objektu – 

trámy mají průřez 240/250 (rozměr nad deskou) a jsou uloženy na nosných stěnách 

(trám do vnitřního dvora), do ulice Kristenova je trám uložen z části na nosné zdi, 

na opačném konci je pak vynášen hlavním nosným trámem.  

Na výztuž musí být zpracována dílenská dokumentace. Uložení desky nad 1.NP je 

po obvodu a uvnitř na nosné zdivo z keramických tvárnic. Na stropní desku 

navazuje vyložená balkónová deska monolitická tl. 180mm, beton C30/37-XC4, 

XF3. Balkónová deska bude napojena na stropní desku s přerušením tepelného 

mostu vložením isonosníků pro desku výšky 180mm do bednění. Pro schodiště je v 

desce vynechán obdélníkový otvor s připravenou výztuží pro navázání výztuže 

schodiště. V desce budou předem provedeny prostupy pro komínová tělesa  

a instalace. 

 

 

4.3 Materiál 

Dodavatel: Bednění: Česká Doka bednicí technika spol. s r.o. 

Kšírova 265 

619 00 Brno - Horní Heršpice 

Stropní systémy Doka - Dokaflex 1-2-4 

Ocel:  Ferona, a.s.  

Vídeňská 89 

639 00  Brno 

Beton:  TBG BETONMIX a.s.  

(člen ve skupině Českomoravský beton)  

Křižíkova 68e  

612 00 Brno 
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4.4 Výkaz výměr pro strop nad 1NP 

 

BETON 

Popis Jednotka Množství 

Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 41,22 

Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 2,96 

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 1,77 

 

Celkem Beton C25/30 - 42,99 m
3 

 Celkem Beton C30/37 - 2,96 m
3
 

 

BEDNĚNÍ 

Popis Jednotka Množství 

Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 227,87 

Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 227,87 

Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 14,31 

Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 14,31 

 

VÝZTUŽ 

Popis Jednotka Množství 

Výztuž stropů z oceli 10425 (B500 B) 110kg/m3 t 4,53 

Výztuž s přeruš.tepel.mostem Isokorb K20-CV30-h180 ks 11 

Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (B500 B) 110kg/m3 t 0,19 

 

Celkem výztuž B500 B – 4,72t 

 

4.5 Doprava 

4.5.1 Primární 

Primární doprava čerstvého betonu bude zajištěna autodomíchávačem Iveco 

Trackker s nádstavbou Stetter C3 BASIC LINE z firmy TBG BETONMIX.  

Délka trasy činí 7,4 km. Předpokládaná doba jízdy je 10 minut. 

Výztuž bude dopravena pomocí valníku Tatra Phoenix 6x6 s hydraulickou rukou 

z firmy FERONA. Délka trasy činí 7,2 km. Předpokládaná doba jízdy je 13 minut. 

Systémového bednění DOKA bude dopraveno pomocí valníku Tatra Phoenix 6x6 

s hydraulickou rukou z firmy Česká Doka bednicí technika. Délka trasy činí  

12,4 km. Předpokládaná doba jízdy je 16 minut. 

Jednotlivé trasy dopravy materiálu jsou řešeny v kapitole 2. Situace stavby se 

širšími vztahy dopravních tras. 
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4.5.2 Sekundární 

Sekundární doprava čerstvého betonu bude zajištěna autočerpadlem SHWING 

S34X na podvozku MAN TGS 26.320.  

Další materiál dovezený na valníku Tatra Phoenix 6x6 bude uložen na určená místa 

pomocí hydraulické ruky FASSI.  

Pro manipulaci s materiálem bude používán také terénní vysokozdvižný vozík 

MANITOU MT 1335, dále i vysokozdvižná plošina HAULOTTE H18SX. 

 

4.6 Skladování materiálu 

Skladovaná výztuž musí být uložena na zpevněném odvodněném povrchu, 

oddělená podle druhů a průměrů. Chráněna před vnějšími vlivy např. plachtou, na 

dřevěných hranolech ukládaných po 1 metru tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

prohýbání výztuže. 

Výztuž nesmí být znečištěná od zeminy, mastnoty a vzniklou rez je nutné 

okartáčovat. Sítě ve svitcích se doporučují ukládat svisle. 

Veškera výztuž musí mít viditelné identifikační štítky. Mezi prvky je třeba dodržet 

průchozí prostor šířky 750 mm. 

Pro krátkodobé skladování bednění bude využito výhod přepravních prostředků 

Doka na staveništi. Dopravní prostředky jako jsou např. víceúčelové kontejnery,  

ukládací palety nebo kontejnery se síťovými bočnicemi zajišťují pořádek na  

staveništi, zkracují doby strávené hledáním a zjednodušují skladování a přepravu  

systémových prvků, malých dílů a příslušenství. 

 

4.7 Přejímka pracoviště po ukončení předchozích prací 

Předání a převzetí pracoviště bude provedeno z hlediska bezpečnosti, ochrany 

zdraví (BOZ), požární ochrany (PO), ale i po stránce technické. 

Před zahájením betonáže se zkontroluje vyklizení pracoviště. Dále bude pracoviště 

vybaveno dle smlouvy v dohodnutém stavu. 

Stavbyvedoucí před zahájením prací překontroluje požadovanou kvalitu  

u předchozích prací. 

Bude provedena kontrola podkladu, maximální vychýlení je 20mm na 2m dlouhé 

lati. 

Pro provedení stropní konstrukce se musí provést kontrola svislých konstrukcí. 

Jakékoliv nedodělky nebo jiné závady se zaznamenají do stavebního deníku  

a budou konzultovány s projektantem. 

S betonáží je možno začít až po odstranění veškerých nedostatků a při splnění 

bezpečnostních podmínek. 

O převzetí pracoviště musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
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4.8 Obecné pracovní podmínky 

4.8.1 Informace o staveništi 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno plotem výšky 1,8m. Na oplocení  

a v místech vstupů budou instalovány výstražné tabulky „Na staveniště vstup 

zakázán“. Po celou dobu výstavby bude sjezd na staveniště řádně opatřen 

dopravním značením v souladu s vyjádřením příslušného odboru dopravy DI 

Policie ČR. Plocha staveniště bude 1 052 m
2
, dotčené území bylo v minulosti 

zastavěno řadovým rodinným domem s několika hospodářskými objekty ve dvoře. 

Stavební parcela se mírně svažuje směrem k severní hranici, nadmořská výška se 

pohybuje kolem 220 až 221,2 m n.m. Napojení na technickou infrastrukturu bude 

vedeno z ulice Kristenova, kde jsou všechny potřebné inženýrské sítě (vodovod, 

kanalizace splašková i dešťová, plyn, distribuční rozvod elektřiny, slaboproud). 

Možnosti napojení a potřebné kapacity byly ověřeny se správci jednotlivých sítí. 

Veškeré trasy nacházející se v místě stavby musí být řádně vytýčeny a označeny, 

tak aby bylo zamezeno jejich nechtěnému porušení. Významná technická 

infrastruktura se v lokalitě nenachází. 

Pro účely výstavby bude vybudována trvalá přípojka vody s vodoměrnou šachtou, 

ze které bude vyveden staveništní rozvod vody. Navrhovaný objekt bude mít novou 

přípojkovou skříň v uliční fasádě (stavba distributora). Pro stavbu bude proveden 

staveništní rozvaděč v provizorní poloze. 

Plocha staveniště bude odvodněna zásakem do nezpevněných ploch, při případných 

přívalových deštích bude nadbytečná voda zachytávána do jímky. 

 

4.8.2 Požadavky na klimatické podmínky 

Stav klimatických podmínek, teploty, se kontroluje 4x v průběhu dne.  Z tohoto 

měření se udělá průměrná denní teplota. Teplota je zapsána do stavebního deníku. 

Pokud průměrná teplota vnějšího prostředí klesne pod 5 °C musí se zavést opatření 

pro betonáž v mrazu a to buďto použitím betonů vyrobených z cementu s vysokou 

počáteční pevností nebo použití vyšších pevnostních tříd betonů. Případně použití 

betonů s obsahem superplastifikační přísady urychlující tvrdnutí.  

Další z možností je ohřev betonové směsi, čímž dojde k urychlení tuhnutí a tvrdnutí 

čerstvého betonu.  

Jeli maximální denní teplota větší než 30°C musí být beton ošetřován kropením, 

překrýváním vlhkými plachtami. Kropení může začít nejdříve po cca 24 hodinách, 

aby nedocházelo k vyplavování cementu z jeho povrchu. Kropeni je ideální po 

dobu 7 dnů.  

 

4.9 Personální obsazení 

Všichni pracovníci, kteří se podílí na výstavbě objektu budou seznámeni 

s technologií provádění konstrukce. Dále budou proškoleni o bezpečnosti práce na 

staveništi. Do SD se všichni účastníci proškolení podepíší. Pracovníci budou 

používat ochranné pomůcky.  
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Provede se kontrola příslušných oprávnění a průkazů pro provádění prací, jež tyto 

průkazy vyžadují (např. strojní průkazy). 

 

Vedoucí čety: vyučený zedník (betonář-železář) 1 

Zaučení montážníci pro bednění (vyučení tesaři) 3  

Zaučení montážníci pro armování (vyučení železáři) 3 

Zaučení dělníci pro betonáž 2 

Pomocní stavební dělníci: zaučení stavební dělníci 4 

Obsluha autočerpadla 1 

Obsluha autodomíchávače 1 

 

4.10 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

4.10.1 Stroje 

Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 s hydraulickou rukou 

Nákladní vůz AVIA 120 – 4x4 s kontejnerovou nástavbou 

Užitkový vůz, pick up dodávka,  Dodge Ram 1500 

Autodomíchávač Iveco Trackker s nádstavbou Stetter C3 BASIC LINE 

Autočerpadlo SHWING S34X na podvozku MAN TGS 26.320 

Vysokozdvižná plošina HAULOTTE H18SX 

Motorová řetězová pila Husqvarna 445 

Úhlová bruska NAREX EBU 23-26 A 

Ponorný vibrátor NORWIT EL 48 

Vibrační lišta WACKER NEUSON P35A, SBW 12F 

Svářečka KITin 2040 MIG EURO 

AKU vrtačka Metabo SB 14,4 LTX  

Řezačka a ohýbačka ocelových prutů HITACHI VB 16 Y 

Rotační laser GPR-R2H 

Všechny stroje jsou podrobně popsány v kapitole 7. Návrh strojní sestavy pro 

technologickou etapu hrubé vrchní sestavy. 

 

4.10.2 Nářadí 

Lopata, ocelové hrábě, tesařské kladivo, vodováha laťová, kleště štípací 

kombinační, metr skládací 2m, metr svinovasí 5m, svinovací pásmo 25m 

stahovací lať, hřebíky. 

 

4.10.3 Ostatní pracovní pomůcky 

Pomůcky BOZP, pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné přilby, ochranné 

brýle, pracovní obuv. 
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4.11 Pracovní postup 

4.11.1 Montáž bednění stropní konstrukce 

Bednění bude zhotoveno z flexibilního ručního systému pro bednění stropů 

Dokaflex 1-2-4. 

Před použitím se musí zkontrolovat příslušný stav materiálu/systému. Poškozené, 

deformované díly a rovněž díly, jejichž funkce je zeslabena opotřebením, korozí 

nebo stářím se nesmí používat. Montáž musí provádět pracovník, který má 

odpovídající kvalifikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Panely Dokadur 

(B) Nosníky Doka H20 top 3,90m a 2,65m 

(C) Spouštěcí hlavice H20 

(D) Přidržovací hlavice H20 DF 

(E) Stropní podpěry Doka Eurex 20 top 

(F) Opěrná trojnožka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vzdálenosti a poloha jednotlivých dílů: 

 

1 značka = 0,5m 

-max. vzdálenost příčných nosníků 

-max. převislý konec nosníku 

2 značky = 1,0m 

-max. vzdálenost podpěr 

4 značky = 2,0m 

-max. vzdálenost podélných nosníků 
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(A) stropní podpěra Eurex + spouštěcí hlavice H20 + opěrná trojnožka 

(B) stropní podpěra Eurex + přidržovací hlavice H20 DF 

(C)  nosník Doka H20 top 2,65m (příčný nosník) 

(D) nosník Doka H20 top 3,90m (podélný nosník) 

Postup bednění: 

Nejdříve se sestaví podpěry, do stropní podpěry se zasadí hlavice H20. Díl se 

uloží do opěrné trojnožky. Hotové, sestavené podpěry se rozmístí.  
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Dále se uloží podélné nosníky pomocí montážních vidlic do spuštěných hlavic. 

Do spouštěcí hlavice mohou být uloženy jednotlivé nosníky i dvojice nosníků.  

Podélné nosníky se znivelují podle výšky stropu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté se uloží příčné nosníky s přesahem také pomocí montážních vidlic. 

Maximální vzdálenost příčných nosníků je 1 značka. 

Musí se dbát nato, aby pod každým předpokládaným místem styku desek ležel 

nosník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračuje se montáží mezipodpěr. Přidržovací hlavice H20 DF se nasadí  

na vnitřní trubku stropní podpěry a zajistí se integrovaným třmenem.  

 

 

 

(A) přidržovací hlavice H20 DF 

(B) nosník Doka H20 top 
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Max. vzdálenost podpěr  

2 značky 

 

 

 

 

 

 

Dále se namontují ochrany proti pádu na okraji stropu, uloží se panely Dokadur 

kolmo k příčným nosníkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bednění musí být dostatečně stabilní, aby udrželo beton v požadovaném tvaru  

až do jeho zatvrdnutí min. 7 dní, kdy beton nabude pevnosti pro udržení sebe 

sama. Musí být zajištěna těsnost mezi spoji jednotlivých desek, aby se zabránilo 

ztrátě jemných částic. Bednění musí být očištěné od úlomků, sněhu, ledu, stojaté 

vodě. Dále musí být natřené nebo nastříkané odbedňovacím prostředkem, který 

zajistí snadné odbednění konstrukce, při čemž nedojde k poškození vybetonované 

konstrukce. 

O kontrole tvaru, rozměrů, tuhosti, těsnosti a připravenosti k betonování  

se provede záznam do stavebního deníku. 

 

4.11.2 Armování stropní konstrukce 

Před uložením výztuže do bednění musí statik, stavbyvedoucí zkontrolovat podle 

PD u betonářské výztuže druh ocele, velikost průměru, počet prutů, tvar 

výztužných vložek, tvar třmínků, délku výztuže.  Zda výztuž není znečištěná 

olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými látkami.  

Nejdříve se osadí dle PD isonosníky na bednění o výšce 180mm, které zamezí 

vzniku tepelných mostů. Vazači výztuže zhotoví výztuž stropní konstrukce podle 

výkresu výztuže, který je součástí projektové dokumentace. 

Pro zajištění správné polohy výztuže se použijí distanční podložky (krytí 20mm,  

u zesílení stropu krytí 25mm). Na podepřené pruty se uloží spodní výztuž, která  

se přidrátuje k distančním podložkám.  
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Dále se uloží výztuž v kolmém směru na spodní výztuž, vzniklá síť se zajistí 

přidrátováním. Na spodní výztuž se naváže isonosník.  

Poté na rozmístěné montážní stoličky se uloží horní výztuž, která se zajistí také 

přidrátováním. Uloží se horní výztuž v obou směrech stejným způsobem jako 

výztuž spodní. 

Při armování ztužujících trámů se nejprve rozmístí ve svazku podélná výztuž, na 

kterou vazači za asistence pomocných pracovníků (ti svazek podélné výztuže dle 

potřeby zvedají) navléknou a rozmístí třmínky, které se přidrátují k podélné 

výztuži vázacím drátem. Na uloženou výztuž se zřídí pochozí lávka sloužící pro 

pohyb pracovníků při betonáži.  

Konečná poloha výztuže se překontroluje statikem a ten zapíše vše do stavebního 

deníku. 

 

4.11.3 Betonáž stropní konstrukce 

Betonáž stropní konstrukce bude probíhat ukládáním čerstvého betonu  

z výložného ramene autočerpadla SHWING S34X na podvozku MAN TGS 

26.320. Beton nesmí být ukládán z výšky větší než 1,5 m, aby nedošlo k oddělení 

hrubých a jemných kamenných zrn.  

Nejlepší je betonování v pásech širokých např. jeden metr. To umožní kontrolu 

roviny mnohem snadněji, neboť pracovník se může dostat na kterékoliv místo 

povrchu přímo poté, co byla betonáž provedena. 

Rotační laser se postaví do místa s nezastřeným výhledem do pracovní oblasti. 

Měřící tyč je vybavena laserovým detektorem, který je nastaven do správné 

roviny. Nejdříve se udělají v rozích místnosti (třeba půl metru od zdí) ostrůvky, 

které se pořádně udusají a vyrovnají do požadované výšky budoucí podlahy. Tyto 

ostrůvky se poté spojí, tak že vzniknou dva pruhy betonu, který byl udusaný  

a srovnaný do výšky budoucí podlahy. A mezi tyto hrby se poté ukládá beton, 

pěchuje, rovná a hladí. Je důležité vědět, že čím více bodů se zaměří, tím větší 

přesnosti se docílí. 

Beton se bude hutnit pomocí vibrační lišty WACKER NEUSON P35A, SBW 

12F, místa kam se nedostane vibrační lišta, se zhutní ponorným vibrátorem 

NORWIT EL 4. 

Při vibrování se musí dávat pozor, aby se nedotýkalo uložené výztuže, která by se 

díky otřesům mohla vychýlit ze své předepsané polohy. 

Vibrování ponorným vibrátorem zahrnuje vždy převibrování předchozí vrstvy do 

hloubky 50-100mm. Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 

1,4 násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Hutní se do té doby než 

dojde k vyplavování cementového mléka na povrch.  

Po dokončení betonáže se překontroluje výšková úroveň stropní konstrukce i jeho 

vodorovnost. 
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4.11.4 Ošetřování stropní konstrukce 

S ošetřováním se začne, když beton dosáhne pevnosti, aby nedocházelo 

k vyplavení cementového zrna.  Beton se udržuje vlhký minimálně 7 dní. 

Je nutné udržovat beton vlhký a to skrápěním vodou, nebo jej chránit fóliemi proti 

nadměrnému odpařování vody. Při poklesu teplot pod 5°C, je nutná ochrana 

pomocí rohoží, které brání zastavení hydratace. Odkryté plochy tuhnoucího  

a tvrdnoucího betonu se musí chránit před vyplavováním cementu z čerstvého 

betonu (např. deštěm) a před mechanickým nebo chemickým poškozením. 

 

4.11.5 Odbednění stropní konstrukce 

S částečným odbedňováním se může začít nejdříve za 7 dní, kdy je možné 

odstranit každou druhou stojku z bednící konstrukce. Po 28 dnech je možné 

odstranit i zbytek bednění. Odbedňování se skládá ze dvou fází. Prvně dojde 

k uvolnění a následně k rozebrání bednění. Během odbedňování je nutné dbát na 

to, aby nedošlo k poškození stropní konstrukce. 

Odstraněné mezipodpěry se uloží na ukládací palety a tím vznikne rastr podpěr  

s rozestupem 2,0 m ve směru příčných nosníků a 3,0 m ve směru podélných 

nosníků. To je dostatečný prostor pro pojíždění mobilních zařízení a ukládacích 

palet. 

 

 

 

 

 

 

Spuštění stropního bednění se provede úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice. 

 

 

 

 

 

 

 

Dále se odstraní uvolněné díly. Sklopí se příčné nosníky, vytáhnou se a uloží do 

ukládací palety. Nosníky pod stykem desek zůstanou ještě na místě. 
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Poté se odstraní panely Dokadur a položí se na ukládací palety. Následně se 

demontují zbývající příčné a podélné nosníky a také se uloží na ukládací palety. 

 

 

 

 

 

 

 

Dále se demontují stropní podpěry. Uchopí se vnitřní trubka, otevře se 

nastavovací třmen, aby byla vnitřní trubka uvolněna a za vedení trubky rukou  

se zasouvá. 

 
 

Po odbednění se každý prvek musí očistit od zbytků betonu a odbedňovacího 

přípravku. 

 

4.12 Kontrola jakosti a kvality 

4.12.1 Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 

Přejímka pracoviště po ukončení předchozích prací 

Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola strojní sestavy 

Kontrola materiálu: bednění 

Kontrola dodávky výztuže 

Kontrola uskladnění výztuže 

 

4.12.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola bednění stropní konstrukce 

Kontrola armování stropní konstrukce 

Kontrola dodávky čerstvého betonu 

Kontrola betonáže 

Kontrola zhutnění 

Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 

Kontrola odbednění 
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4.12.3 Výstupní kontrola 

Kontrola geometrické přesnosti stropní konstrukce 

Kontrola geometrie celku 

 

Jednotlivé popisy kontrol jsou uvedeny v kapitole číslo 8. Kvalitativní požadavky 

a jejich zajištění. 

 

 

4.13 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost práce při provádění monolitické stropní konstrukce se bude řídit  

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. 12. 2006 o bližších požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dále nařízením vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Podrobný popis BOZP se nachází v kapitole 9. Bezpečnost práce řešené 

technologické etapy. 

 

4.14 Ochrana životního prostředí 

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Práce 

nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad vzniklý během pracovních 

činností bude umístěn do připraveného kontejneru a po naplnění kontejneru bude 

odvezen na skládku. Tyto odpady se roztřídí dle vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů. 

Veškerý kovový materiál bude odvezen do místních sběrných surovin. 

Podobnější informace o vlivu stavby na životní prostředí se nachází v kapitole 

číslo 1. Technická zpráva se zaměřením na hrubou vrchní stavbu, bod 1.2.5 Vliv 

stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE  
A ŘÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERINGINSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

 

5. ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY PRO 

TECHNOLOGICKOU ETAPU HRUBÉ VRCHNÍ 

STAVBY, VČETNĚ VÝKRESU ZS A 

TECHNICKÉ ZPRÁVY PRO ZS 

 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   RADEK KADLČÍK  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2014                  



 

62 
 

5.1 Základní řešení zařízení staveniště 

5.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby:    Bytový dům B1 / SO01  

Místo stavby:    Brno, městská část Komín 

Okres:     Brno - město 

Katastrální území:   Komín 

Čísla pozemků dotčených stavbou:  224, 222/2, 226/3, 211(přípojky)  

Charakter stavby :   novostavba 

 

5.1.2 Identifikační údaje investora 

Investor:     New Investment 

Identifikační údaje projektanta 

Hlavní projektant:   ing. arch. Zdena Němcová 

 

5.1.3 Charakteristika stavby 

Navrhovaná stavba se nachází v severní části města Brna, v centru městské části 

Komín, při ulici Kristenova. Jedná se o oblast jádra původní obce s náměstím  

a kostelem sv. Vavřince.  Navrhovaný objekt je součást uliční fronty, která 

vytváří  severovýchodní stranu tohoto náměstí. 

 

5.1.4 Charakteristika staveniště 

Plocha staveniště bude 1052 m
2
, dotčené území bylo v minulosti zastavěno 

řadovým rodinným domem s několika hospodářskými objekty ve dvoře. 

Stavební parcela se mírně svažuje směrem k severní hranici, nadmořská výška se 

pohybuje kolem 220 až 221,2 m n.m. Před zahájením stavebních prací bude 

pozemek oplocen provizorním oplocením. Bude provedena demolice 

hospodářského objektu ve dvoře, budou vybudovány přípojky vody, kanalizace 

splaškové, kanalizace dešťové a plynu, provedeny terénní úpravy a provizorní 

zpevněné plochy v místech budoucích dočasných skladů materiálů a zázemí 

stavby. Po ukončení výstavby budou tyto plochy vydlážděny zatravňovací 

dlažbou a budou sloužit jako parkovací plochy, část bude ozeleněna. Příjezd a 

přístup na staveniště bude z ulice Kristenova. V první fází bude situován ze 

severovýchodního rohu v místě, kde je budoucí objekt SO01 nepodsklepen. 

 

5.1.5 Stávající objekty a úpravy staveniště 

V současné době nese pozemek stopy po demolici původního rodinného domu.  

V zadní části pozemku je přes celou jeho šířku umístěn druhý objekt, který bude 

před zahájením výstavby také odstraněn. Nevyskytuje se zde žádná vzrostlá 

zeleň. 
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5.1.6 Významné sítě technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu bude vedeno z ulice Kristenova, kde jsou 

všechny potřebné inženýrské sítě (vodovod, kanalizace splašková i dešťová, 

plyn, distribuční rozvod elektřiny, slaboproud). Možnosti napojení a potřebné 

kapacity byly ověřeny se správci jednotlivých sítí. Veškeré trasy nacházející se  

v místě stavby musí být řádně vytýčeny a označeny, tak aby bylo zamezeno 

jejich nechtěnému porušení. Významná technická infrastruktura se v lokalitě 

nenachází. 

 

5.1.7 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

Pro účely výstavby bude vybudována trvalá přípojka vody s vodoměrnou 

šachtou, ze které bude vyveden staveništní rozvod vody. Navrhovaný objekt 

bude mít novou přípojkovou skříň v uliční fasádě (stavba distributora). Pro 

stavbu bude proveden staveništní rozvaděč v provizorní poloze. 

Napojení sítí, jejichž řady leží na vzdálenější straně komunikace, budou 

provedeny protlakem. Jedná se o napojení NTL plynu, kanalizace dešťové  

a kanalizace splaškové. Startovací a napojovací jámy protlaku budou situovány 

tak, aby byl zajištěn v době provádění průjezdný profil komunikace min 3,5 m 

(požadavek DPM ). Plocha staveniště bude odvodněna zásakem do 

nezpevněných ploch, při případných přívalových deštích bude nadbytečná voda 

zachytávána do jímky. Postupem výstavby bude kanalizace přepojena na nově 

vzniklé inženýrské sítě. 

 

5.1.8 Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno plotem výšky 1,8m. Na oplocení  

a v místech vstupů budou instalovány výstražné tabulky „Na staveniště vstup 

zakázán“. Po celou dobu výstavbu bude sjezd na staveniště řádně opatřen 

dopravním značením v souladu s vyjádřením příslušného odboru dopravy DI 

Policie ČR. 

 

5.1.9 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Po dobu realizace stavby nedojde k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, 

narušování bezpečnosti na pozemních komunikacích a jejich znečišťování, 

kontaminaci vod a ovzduší a k omezení přístupu k přilehlým pozemkům, sítím 

technického vybavení a požárních zařízení. Před prováděním přípojek 

inženýrských sítí budou vytyčeny stávající vedení všech inženýrských sítí  

v trasách jednotlivých přípojek a stavební práce budou probíhat v souladu 

s vyjádřeními jednotlivých správců. 

Před výjezdem staveništních vozidel bude provedeno očištění běhounů tak, aby 

nedocházelo k znečištění komunikace. Po provedení a v průběhu zemních prací 

bude-li to vyžadovat charakter znečištění s ohledem na bezpečnost silničního 

provozu, bude provedeno očištění komunikace tlakovou vodou. 
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5.1.10 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Při stavbě je třeba vytvořit podmínky odpovídající zájmům ochrany životního 

prostředí. Je třeba dbát zejména na omezení hlučnosti na stavbě, kde je třeba 

dbát platných hygienických vyhlášek. Provádění hlučných prací bude probíhat 

výhradně v denní době (tj. od 6:00 do 22:00). V případě, že dodavatel stavby 

zjistí nutnost nasazení hlučnější technologie v průběhu stavby, případě nutnost 

realizace stavby v nočních hodinách, projedná toto předem s místně příslušným 

pracovištěm Krajské hygienické stanice. 

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které byly rozlišeny v souladu  

s kategorizací a katalogem odpadu ve smyslu zákona o odpadech a na něj 

navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. ze dne 17. 

října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  

a Seznamy odpadů. 

 

skupina 17 – stavební a demoliční odpady 

Kód 

odpadu 

Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 

08 01 12 

O 

Jiné odpadní barvy a laky 

(např. vodouředitelné barvy) 
2 

15 01 01 

O Papírové obaly 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 1 

150103 

O 
Dřevěné obaly 1 

15 01 06 

O Směsné obaly 
1 

15 01 10 

N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo  

obaly těmito látkami znečištěné 
2 

15 02 02 

N 

Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné  

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
1,2 

16 06 01 

N 
Olověné akumulátory 1 

16 06 02 

N 
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 1 

17 01 07 

O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek  

a keramických výrobků (neznečištěné nebezpečnými látkami) 
1,2 

17 02 01 

O 
Dřevo 1 
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Kód 

odpadu 

Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 

17 02 02 

O 
Sklo 1 

17 02 03 

O 
Plast 1 

17 03 02 

O 
Asfaltové směsi (neobsahující dehet) 1,2 

17 04 05 

O 
Železo a ocel 1 

17 04 11 

O 
Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 04 

O 
Zemina a kamení (neobsahující nebezpečné látky) 1 

17 06 04 Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) 1,2 

17 08 02 

O 

Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné nebezpečnými 

látkami) 
1,2 

17 09 04 

O 

Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB 

a nebezpečných látek) 
1,2 

20 01 21 

N 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 1 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 1,2 

20 03 04 

O 
Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet 2 

 

Směsný odpad bude roztříděn na jednotlivé složky podle katalogu odpadu. 

Stavitel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zhotovitel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, 

že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 

zeminu ihned vytěžit  a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých 

nepropustných ploch muže provést dekontaminaci VAPEXEM. 

 

5.2 Zázemí pracovníků 

Zařízení staveniště bude tvořeno mobilními buňkami dodavatelů (šatna, 

kancelář, sklad, WC), které budou umístěny na provizorně zbudovaných 

zpevněných plochách. Parkování vozidel stavby se v areálu staveniště 

neuvažuje. 

Po domluvě s hlavním zhotovitelem se budou využívat všechny zabudované 

buňky, které budou vybudované již z předchozích technologických etap. 
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Všechny buňky, kromě skladu jsou napojeny na elektřinu, do sanitární buňky je 

také zajištěno připojení pitné vody a odvod splašků do kanalizace. 

 

Základní technické údaje: 

Standardní rozměry modulu obytného kontejneru: 

 

 

Nosná ocelová konstrukce obytného kontejneru: 

Tvořena ocelovým rámem, svařeným z profilů tloušťky 3 a 4mm  

s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je 

opatřen antikorozním nátěrem.  

 

Podlaha:  

Pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna 

tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie 

(parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 

nebo cementotřísková deska, tloušťky 20mm (pro kontejnery se sprchou), PVC 

podlahová krytina - mramorovaná, tloušťka 1,4 mm. Nosnost (zatížení) podlahy 

standardně 2,5 kN/m
2
. 

 

Stěny: 

Lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťky 0,55 mm, minerální vlna 

tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly 

(přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábrana), 

bílá laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů 

bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 

 

Vnitřní příčky: 

 (v případě, že je kontejner vnitřní příčky obsahuje) bílá laminovaná 

dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U 

podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 

 

Vytápění: 

Kontejnery mohou být vybaveny závěsným stěnovým elektrickým konvektorem 

750 – 2000W s vestavěným termostatem, se samostatným jištěním  

a samostatnou zásuvkou. 

 



 

67 
 

Střecha: 

Nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 

100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – 

fólie (parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, 

bílá, vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových 

sloupech. Nosnost (zatížení): standardně 1,5 kN/m
2
. 

 

Odvětrávání: 

Standardně jsou kontejnery odvětrávány okny. 

Volitelně lze obytný kontejner opatřit nuceným odvětráváním - ventilátorem. 

 

Povrchová úprava: 

Standardně je obytný kontejner lakován v jednobarevném provedení. 

 

5.2.1 Kancelář stavbyvedoucího - Obytný kontejner OK02A 

 

Dveře: 

 ocelové - pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm, typ ZK-1 

 oboustranně lakované, z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní strany bílé, 

 opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB 

 

Elektroinstalace: 

3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000  

Tažená ve stěnách kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači  

a zásuvkami. 

- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA 

- jistič světelného okruhu 10A/B 

- jistič zásuvkové okruhu a topení 16A 2 ks 

- vypínače a zásuvky, dle ČSN nebo DIN (1x vypínač, 3x jednoduchá zásuvka) 

- svítidla zářivková  2x58W, s krytem 

- nástěnná venkovní přívodka a zásuvka CEE 5x32A 

 

Okna: 

Plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá, 

okno otvíravé, sklopné 900x1200mm, opatřené venkovní plastovou roletou  

a pozinkovanou mříží. 
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Půdorysné schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Šatny pracovníků - Obytný kontejner OK03 

 

Dveře: 

Venkovní: ocelové - pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm,  

typ ZK-1. 

Oboustranně lakované, z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní strany bílé, 

opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB. 

Vnitřní: dřevěné standardní, plné, bílé 800x1970 mm  

 

Elektroinstalace: 

3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000  

Tažená ve stěnách kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači  

a zásuvkami. 

- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA 

- jistič světelného okruhu 10A/B 

- jistič zásuvkové okruhu a topení 16A 2 ks 

- vypínače a zásuvky, dle ČSN nebo DIN (1x vypínač, 3x jednoduchá zásuvka) 

- svítidla zářivková  1x58W, s krytem 

 -osvětlovací těleso 1x60W 1 ks 

- nástěnná venkovní přívodka a zásuvka CEE 5x32A 

 

Okna: 

Plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá, 

okno otvíravé, sklopné 1200x1200mm,  

opatřené venkovní plastovou roletou a pozinkovanou mříží. 
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Půdorysné schéma 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

5.2.3 Sanitární buňka SAN20-01 

 

Dveře: 

Venkovní: ocelové - pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm,  

typ ZK-1. 

Oboustranně lakované, z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní strany bílé, 

opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB. 

Vnitřní: dřevěné standardní, plné, bílé 800x1970 mm  

 

Elektroinstalace: 

3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000  

Tažená ve stěnách kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači  

a zásuvkami. 

- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA 

- jistič světelného okruhu 10A/B 

- jistič zásuvkové okruhu a topení 16A 2 ks 

- vypínače a zásuvky, dle ČSN nebo DIN (2x vypínač, 5x jednoduchá zásuvka) 

- svítidla zářivková  2x36W, s krytem 

- nástěnná venkovní přívodka a zásuvka CEE 5x32A 

 

Okna: 

Plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá, 

okno otvíravé, sklopné 900x1200mm,  600x600mm 

opatřené venkovní plastovou roletou a pozinkovanou mříží. 
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Vodoinstalace: 

Přívody vody: 1/2“ nebo 3/4‘‘ plastová, nebo měděná trubka 

Odvod odpadní vody: trubka z PVC, o100 mm 

Ohřev vody: elektrické boilery značky Stiebel-Eltron 50l 

 

Sanitární výbava a doplňky: 

závěsné  klosety, umyvadla s bateriemi na studenou a teplou vodou 

sprchovací boxy, urinály (pisoáry), výlevka, toaleta pro dospělé 

držák toaletního papíru, nádobky na mýdlo, zrcadla, police 

 

Půdorysné schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Skladový kontejner 20" 

 

Dveře: 

Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2300mm s tyčovým zavíráním a gumovým 

těsněním. 

 

Uzamykatelné skladové kontejnery budou sloužit pro uložení ručního nářadí, 

které by mohlo být například odcizeno, dále drobného materiálu podléhajícímu 

chemické, či jiné zásadní reakci při kontaktu s vodou. 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

Půdorysné schéma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Doprava 

5.3.1 Horizontální doprava 

Horizontální i vertikální dopravu zajistí valník Tatra Phoenix s hydraulickou 

rukou, pro dovoz zdících prvků uskladněných na paletách, ocelové výztuže  

a dalšího materiálu. 

Nákladní vůz AVIA s kontejnerovou nástavbou bude sloužit k odvozu odpadů 

vznikajícího při výstavbě. Dále užitkový vůz Dodge Ram pro převoz 

drobnějšího materiálu a nářadí. 

Vysokozdvižný vozík pro manipulaci s materiálem umístěným na paletách 

zajistí jak horizontální dopravu tak vertikální. 

Stavební činnost v prostoru komunikace s provozem MHD bude prováděna tak, 

aby byl zachována minimální průjezdná šíře 3,5 m, přičemž trolejbus nebude 

vybočovat ze stopy dané osou trolejbusového vedení o více než 3,5 m. 

 

5.3.2 Vertikální doprava 

Vertikální dopravu zajišťuje vysokozdvižná plošina, s paletami bude 

manipulovat obsluha valníku s hydraulickou rukou, popř. i obsluha 

vysokozdvižného vozíku. Hydraulická ruka valníku nahrazuje jeřáb, který se na 

staveništi nenachází. 
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5.4 Výpočet max. příkonu elektrické energie pro staveništní provoz 

 

P1  INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ NA STAVENIŠTI 

Přístroj 
Štítkový 

příkon [kW] 
Počet [ks] 

Celkem 
[kW] 

Míchačka ATIKA EXPERT 185 0,9 1 0,9 

Míchadlo RUBIMIX 9 BL DUPLEX 1,35 2 2,7 

Svářečka KITin 2040 MIG EURO 5,3 1 5,3 

Úhlová bruska NAREX EBU 23-26 A 2,6 1 2,6 

Ponorný vibrátor NORWIT EL 48 0,65 1 0,65 

Vysokotlaký čistič KARCHER 2,7 1 2,7 

Řezačka a ohýbačka oc. prutů HITACHI 0,51 1 0,51 

CELKEM 15,36 

 

P2  INSTALOVANÝ PŘÍKON OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ NA 
STAVENIŠTI 

Přístroj 
Štítkový 

příkon [kW] 
Počet [ks] 

Celkem 
[kW] 

Kancelářská buňka OK02A 0,058 2 0,116 

Šatny pracovníků OK03 0,058; 0,060 1 0,118 

Sanitární buňka SAN20-01 0,036 2 0,072 

Reflektor halogenový 0,400 2 0,800 

CELKEM 1,106 

 

Nutný příkon elektrické energie 
 

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

2
]

0,5 

S=1,1 .[(0,5*15,36 + 0,8*1,106 + 0)
2
 + (0,7*15,36)

2
]

0,5 

 

S= 15,12kW 
 

1,1 - koeficient ztráty ve vedení 

0,5 - koeficient současnosti el. motorů 

0,8 - koef. současnosti vnitřního osvětlení 

0,7 - fázový posun 
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Příkon elektrické energie pro staveništní provoz při realizaci etapy hrubé vrchní 

stavby, při výběru strojů, které pravděpodobně budou využity ve stejnou chvíli 

je 15,12 kW. 

 

 

5.5 Výpočet max. potřeby vody pro zařízení staveniště 

 

VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Název činnosti 
Spotřeba vody 

[l/m3] 
Kubatura 

[m3] 
Potřebné 

množství vody [l] 

Ošetřování betonu 100 104,32 10432 

Čištění bednění 700 l/hod 8 hod 5600 

Výroba malty a ošetřování 
mísících zařízení 

200  1,9  380 

CELKEM voda pro provozní účely 16412 

 

 

Výpočet spotřeby vody pro provozní účely 

 

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

Qa=(1,5*16412) / (12*3600) 

Qa= 0,569 [l/s] 

 

Výpočet spotřeby vody pro hygienické a sociální účely 
 

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

Qa=(20*50*2,7) / (10*3600) 

Qa= 0,075 [l/s] 
 

Qn - spotřeba vody v l/s 

kn  - koeficient nerovnoměrnosti odběru 

 (pro technické provozy 1,5 ; pro hygienické a sociální účely 2,7) 

  t  - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách (10) 

Sv - spotřeba vody za den 

Pp - počet pracovníků 

Ns - norma spotřeby vody na osobu na den 
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Dimenzování potrubí 

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 18,00 

jmenovitá světlost v " (palec)  1/2  3/4 1 
1   

1/4 
1   

1/2 
2     

2   
1/2 

3 4 5 

jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

 

 

Výpočtový průtok Q [l/s]  

 Qa+ Qb = 0,569 + 0,075 = 0,644 l/s → DN 25 mm. 

 

Pro vypočtený průtok 0,644 l/s je navrženo staveništní potrubí jmenovité 

světlosti 25 mm, tzn. 1 “. 
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Časový plán pro hrubou vrchní stavbu se nachází v příloze, příloha B2. 

Zpracováno pomocí programu Contec. 
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7.1 Navržené stroje  

7.1.1 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 s hydraulickou rukou 

Nákladní automobil Tatra Phoenix s hydraulickou rukou bude používán pro 

převoz a složení materiálu na určené místo (keramické tvárnice, ocelová výztuž, 

bednění).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Obrysový průměr otáčení       18,5m 

Pohotovostní hmotnost   9 800 kg 

Nosnost          15tun 

Výkon motoru       375 kW 

 

Hydraulická ruka FASSI F235 AC.0.24 
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7.1.2 Nákladní vůz AVIA 120 – 4x4 s kontejnerovou nástavbou 

Nákladní vůz AVIA bude sloužit k odvozu opadů vzniklých při výstavbě. Dále 

k přepravování potřebného materiálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměry vozu (mm) 

A rozvor náprav     3400 

B převis rámu od osy zadní nápravy   1365 

C celková délka     5990 

D vzdálenost osy zadní nápravy od kabiny 2730 

E rozchod kol pření nápravy    1900 

F rozchod kol zadní nápravy    1740 

 

 

 

Technické parametry 

Maximální nosnost       8040 kg 

Celková hmotnost vozidla    11990 kg 

Maximální zatížení přední nápravy    4200 kg 

Maximální zatížení zadní nápravy     8200 kg 

Maximální výkon motoru       152 kW 

Maximální rychlost        118 km/h 

Poloměr otáčení            8,5m 
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Nosič kontejnerů teleskopický 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměry  

H výška háku      1000mm 

CH výška podvozku     900mm 

K maximální úhel sklonu při vyklápění  49° 

L celková délka rámu    3600mm 

O výška rámu       225mm 

X maximální vodorovný posun háku   800mm 

 

 

Technické parametry 

Zvedací a sklápěcí výkon    8 t 

Maximální tlak     35 Mpa 

Hmotnost včetně náplní    1887 kg 

Maximální délka kontejneru    4600 mm 

Minimální délka kontejneru    3000 mm 

Objem hydraulické nádrže    50 l 

Hydraulické nároky     35 MPa 

Hydraulické nároky     64 l/min 
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Valníkový kontejner 

 

 

Rozměry kontejneru (mm) 

A1 celková délka kontejneru    4465 

A2 ložná délka kontejneru    4250 

B1 celková šířka     2275 

B2 ložná šířka     2130 

C1 celková výška bočnic      845 

C2 ložná výška bočnic      600 

 

Technické parametry 

Objem kontejneru     4,77 m3 

Vlastní hmotnost     940 kg 

Maximální nosnost       10 tun 

 

 

 

7.1.3 Užitkový vůz, pick up dodávka,  Dodge Ram 1500 

Užitkový vůz Dodge bude sloužit k přepravování menšího množství potřebného 

materiálu, drobného nářadí, zařízení a strojů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Zdvihový objem motoru    3600 cm
3 

Výkon         227 kW 

Počet míst            3 

Užitná hmotnost        879kg 

 



 

82 
 

7.1.4 Autodomíchávač Iveco Trackker s nádstavbou Stetter C3 BASIC LINE 

Beton se bude dopravovat z firmy TBG BETONMIX a.s. (člen ve skupině 

Českomoravský beton)  

Osvědčená verze domíchávačů Stetter s funkčním designem, která je určena pro 

běžné způsoby nasazení. Autodomíchávače Stetter C3 BASIC LINE se dodávají 

s mechanickým nebo elektronickým (SMART-Control) systémem ovládání 

umístěným na zadní části nástavby i v kabině řidiče. Autodomíchávače základní 

řady BASIC LINE jsou k dispozici ve jmenovitém objemu  

6 až 15 m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika 

Velký objem plnění díky vysokému vodorysu. 

Optimální jízdní vlastnosti dané nízkým těžištěm domíchávače. 

Otěruvzdorné obložení násypky, výsypky a otočného žlabu. 

Dva odkapávací prstence minimalizují znečištění v oblasti podpěrné konzoly. 

Ochrana proti opotřebení "Stetter-T-Protect" (30 x 8 mm) na míchacích 

spirálách.  

Hladké plochy umožňují jednoduché a rychlé čištění. 

Vysoký uživatelský a servisní komfort díky lehce a rychle vyměnitelným 

otěrovým prvkům. 
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Rozměry Iveco Trackker  (mm) 

A Rozvor     5020 

AI Rozvor     1380 

B Celková délka    9482 

C Přední část vozidla od osy přední nápravy1440 

D Převis rámu od osy zadní nápravy  1495   

E Maximální šíře kabiny   2550  

H Začátek nástavby od osy přední nápravy   585 

K Celková výška kabiny   3147 

L Výška rámu     1065 

M Rozchod kol přední nápravy  2040 

N Rozchod kol zadní nápravy  1827 

P Světlá výška podvozku     310 

 

Technické parametry Iveco Trackker 

Zdvihový objem motoru   12880 cm
3 

Výkon          332 kW 

Celková hmotnost           32 tun 

Pohotovostní hmotnost         14,4 tun 

Obrysový průměr otáčení          14,23 m 

 

Technická data Autodomíchávače Stetter C3, výrobní řada BASIC LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ domíchávače    AM 12 C   

Jmenovitý objem   12 m
3
  

Geometr. objem   19170 l 

Vodorys   13280 l  

Stupeň plnění    62,6 % 

Sklon bubnu    10° 

Separátní pohon SH  D914L06 86,5 typ/kW 
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Otáčky bubnu   0 - 12 / 14 U/min 

Hm. nástavby (FH/SH)**  4950/5580 kg 

A - Průměr bubnu  2400mm 

B - Výška násypky*  2548mm  

C - Průjezd. výška*  2633mm   

D - Výsypná výška*  1169mm 

FH = pohon od motoru podvozku  

SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  

  * bez pomocného rámu 

** hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, 

odchylka ± 5% 

 

7.1.5 Autočerpadlo SHWING S34X na podvozku MAN TGS 26.320 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika 

Optimalizovaný řídící blok, který vykazuje až o 50 % snížený ztrátový výkon, 

o 20% zvýšená rychlost pohybu výložníku, o 60 % zvýšená rychlost pohybu 

podpěr, optimalizace ergonomie obsluhy autočerpadla, zlepšená obsluha  

a údržba díky ulehčenému přístupu k měřícím a seřizovacím místům, podpěrný 

systém XH garantuje optimální dosah s 92 % koeficientem využití a minimální 

prostorové nároky, snadno vyměnitelné otěrové díly systému Rockschieber, 

až 2 t užitečného nákladu - rezerva pro příslušenství, extrémně klidného chování 

rozdělovacího výložníku se dosahuje Pulsar-Prop-řízením a MPS-řízením 

čerpací jednotky, 2-m pracovní zdvih dopravních pístů (standard) pro 

kontinuální (až 165 m 3/h) tok betonu a minimální opotřebení, řídící  

a diagnostický systém VECTOR (sledování provozního stavu čerpadla, detekce 

případných poruch, paměťové funkce, parametrování výložníku atd.), 

otevřený hydraulický okruh zajišťuje dlouhodobou ochranu před přehřátím  

a nižší spotřebu pohonných hmot. 
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Rozměry Autočerpadlo SHWING (mm) 

Rozvor mezi přední a 1. zadní nápravou  4200 

Rozvor mezi zadními nápravami   1350 

Celková délka     9900 

Celková šířka      2500 

Celková výška     3650 

 

Technické parametry 

Maximální nosnost (bez nástavby)   11500 kg 

Celková hmotnost vozidla    26000 kg 

Maximální výkon motoru    320 kW 

Maximální rychlost       80 km/h 

Vertikální dosah      34m 

Horizontální dosah      30m 

Dopravní potrubí       DN 125 

Maximální dopravované množství     90 m3/h 

Maximální tlak betonu    108 bar 

Počet ramen          4 

Délka koncové hadice       4 m 

 

Pracovní rozsah 
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7.1.6 Terénní vysokozdvižný vozík MANITOU MT 1335  

Terénní teleskopické manipulátory jsou vhodné pro provoz na nezpevněných 

plochách. Různé nerovnosti jim tedy nedělají žádné potíže. Navíc mohou být 

vybaveny pohonem na všechny 4 kola, proto se bez problému pohybují v těžkém 

terénu, jako je například blátivé okolí stavby, štěrkový povrch, pole či louka. 

 

 

Technické parametry 

Zdvihový objem motoru  3400 cm
3
 

Výkon     75,0 Kw 

Max. nosnost    3500kg 

Hmotnost nenaložená   11220kg  

Tažná síla (bez břemene)   6400 daN 

Pohon      4 kol - řízení 4 kol 

Maximální výška zdvihu   12,55 m 

Maximální dosah dopředu    8,75 m 

 

 

 

 

Rozměry (mm) 
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Pracovní rozsah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.7 Vysokozdvižná plošina HAULOTTE H18SX 

Vhodnost použití této vysokozdvižné plošiny je převážně v exteriéru, ale také  

v halách. Zvládne i ustavení v náročném terénu, což umožňuje pohon všech kol 

4x4 a hydraulické podpěry, které vyrovnávají pracovní plošinu do roviny 

(uzávěra diferenciálu).  

Plošina je plně ovladatelná ovládacím pultem, umístěným v pracovním koši,  

z kterého se ovládá zdvih i pojezd. 

 

Technické parametry 

Nosnost koše   500 kg 

Zvedací zařízení  Nůžky 

Zdvih    15000 mm 

Pohon    Diesel 

Celková výška  3100 mm 

Celková hmotnost  6340 kg 
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Rozměry: vysokozdvižná plošina (mm) 

H Přepravní délka   4,12m 

B Průjezdná šířka   2,25m 

C Průjezdná výška   2,75m 

Rozměry plošiny d - š - v  4,12x2,25x2,75m 
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7.1.8 Stavební míchačka ATIKA EXPERT 185 

Spádová míchačka na 3,5 stavebního kolečka.  

Tento typ se hodí na větší stavby, kde se od stroje očekává větší výkon. 

 

 

 

Technické parametry 

Elektrické napájení  230 / 50 V/Hz 

Hlučnost LwA  82 dB(A) 

Hmotnost   85 kg 

Objem bubnu   185 l 

Ochranná izolace  dvojitá  

Rozměr   136x91.2x135.5 cm 

Výkon P, S1   900 / 750 W 

 

 

 

 

 

 

7.1.9 Dvojruční míchadlo na míchání směsí RUBIMIX 9 BL DUPLEX 

Dvouruční míchadlo s ergonomickým držením s gelovou rukojetí, 

elektronické ovládání rychlosti, míchadlo je určeno pro namíchání až 90l směsi. 

 

 

 

 

Technické parametry  

Elektrické napájení:  230/50 V/Hz 

Hmotnost   6.8 kg 

Otáčky motoru  0-480 min-1 

Počet rychlostí:  1  

Regulace otáček  elektronická  

Výkon motoru   1.35 KW 
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7.1.10 Motorová řetězová pila Husqvarna 445 

Výkonná pila pro všestranné použití. Snadno se startuje i při pomalejším 

zatažení za startovací šňůru. Motor X-Torq® znamená nižší spotřebu paliva  

a sníženou úroveň emisí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry  

Zdvihový objem válce    45,7 cm³  

Výstupní výkon     2,1 kW 

Maximální otáčky motoru při zatížení   9000 ot./min 

Objem palivové nádrže     0,45 l / 15,22 fl oz 

Spotřeba paliva      481 g/kWh 

Rychlost při volnoběhu     2700 ot./min 

Zapalovací svíčka  Champion RCJ7Y, NGK 

BPMR7A 

Mezera mezi elektrodami     0,5 mm / 0,02 " 

Kroutící moment     2,4 Nm/6300 ot./min 

Objem olejové nádrže     0,26 l / 0,55 Am. pinta 

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy  103 dB(A) 

Garantovaná hladina akustického výkonu   114 dB(A) 

Rozteč řetězu       325" 

Doporučená délka vodící lišty, min-max   33-50 cm / 13"-20" 

Rychlost řetězu na max. výkon    17,3 m/s / 56,76 stopa/s 

Hmotnost (bez řezného nástroje)   4,9 kg / 10,8 liber 
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7.1.11 Úhlová bruska NAREX EBU 23-26 A 

Velmi silná úhlová bruska s otočnou rukojetí s automatickou vyvažovací 

jednotkou. 

Umožňuje upravovat rozměry výztuže. 

 

 

Technické parametry 

Napájecí napětí  230–240 V 

Jmenovitý příkon  2 600 W 

Max. ø kotoučů  230 mm 

Otáčky naprázdno  6 500 /min 

Závit na vřetenu  M14  

Hmotnost   6,0 kg 

 

 

 

 

7.1.12 Ponorný vibrátor NORWIT EL 48 

Ponorný vibrátor bude použit na hutnění betonu při betonáži monolitické stropní 

konstrukce, schodiště, svislých sloupů. 

 

 

 

Technické parametry 

Délka hlavice    350mm  

Příkon     650W  

Napětí    42/115V  

Proud     11/4,1A  

Frekvence    200Hz  

Otáčky    12000 ot/min  

Hmotnost, typ B  15kg  

Hmotnost, typ C  5,5kg  

Hmotnost přívodního kabelu 5,0kg  

Délka přívodního kabelu 15m   

Délka hadice, typ B  5,0m  

Délka hadice, typ C  0,45m  
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7.1.13 Vibrační lišta WACKER NEUSON P35A, SBW 12F 

Při zpracování betonových podlah vibrační lišta P 35A od Wacker Neuson 

zvládne hned tři pracovní kroky v jednom: rozhrnování, urovnání a hutnění. 

Přístroj lze jednoduše obsluhovat. Díky přenosným rukojetím lze P 35A 

jednoduše přemístit na beton, při tom podává prvotřídní výsledky. Hodí se pro 

všechny typy betonu, protože má na 7 pozic nastavitelnou odstředivou sílu. 

 

Technické parametry 

Hmotnost    15,5 kg 

Motor  Vzduchem chlazený čtyřtaktní jednoválcový 

benzínový motor  

Výrobce motoru   Honda  

Zdvihový objem   35,8 cm³ 

Výkon motoru   1,2 kW 

Objem nádrže    0,65 l 

Spotřeba paliva   0,6 l/h 

Délka     1117 mm 

Šířka     889 mm 

Hmotnost lišty   11,4kg 

Délka lišty    3700mm 

 

7.1.14 Svářečka KITin 2040 MIG EURO 

Jednoduchý přenosný svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG  

a vhodný pro profesionální i amatérské použití. Svařovací stroj je malý a lehký  

s velkou účinností.  K jeho přenášení slouží plastové madlo. Je také vhodný pro 

provoz na elektrocentrálu, například na staveništích. Stroj umožňuje snadné 

nastavování svařovacích parametrů. Použití pro svařování výztuže. 

 

Technické parametry 

Vstupní napětí   50/60 Hz: 1x230 V 

Jištění    16 A 

Rozsah svařovacího proudu  20-150 A 

Zatěžovatel 35%      150 A/21,5 V 

Zatěžovatel 60%       120 A/20 V 

Zatěžovatel 100%     100 A/19 V 

Síťový proud/příkon 60%     12 A/5,3 kVA 

Napětí na prázdno     22-31 V 

Krytí       IP23S 

Rychlost podávání drátu     1-11 m/min. 

Rozměry       470x200x310 mm 

Hmotnost      13 kg 
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7.1.15 AKU vrtačka Metabo SB 14,4 LTX  

 

 

Technické parametry 

Napětí akumulátoru    14,4 Volt 

Kapacita akumulátoru   3,0 Ah Lion 

Počet otáček     0-400/0-1.400/min. 

Počet úderů     28.000 min 

Max. kroutící moment měkký  40 Nm 

Max. kroutící moment tvrdý   92 Nm 

Max. průměr vrtáku do oceli   13 mm/5 mm 

Max.průměr vrtáku do betonu  13 mm 

Max. průměr vrtáku do dřeva  45 mm/16 mm 

Rozpětí sklíčidla    1,5 - 13 mm 

Hmotnost     2 kg 

 

 

 

7.1.16 Stavební kolečko  BAŤACZ 

 

Technické parametry 

kolo samonosný bantam 400x100mm, 

korba 60l bodově svařená  s výztuhou,  

uložení kola - osa 20mm v ocelových výkovcích 

 

 

 

7.1.17 Vysokotlaký čistič KARCHER HDS 12/18-4 S 

 

Technické parametry 

Druh proudu    1/230/50 Ph/V/Hz 

 Průtok     450 l/h 

Tlak     150/15 bar/MPa 

Max. teplota    80°C 

Příkon     2,7kW 

Spotřeba paliva   2,4kg/h 

Palivová nádrž   6,5l 

Hmotnost     76kg 

Rozměry (D x Š x V)    620x620x1160 mm 
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7.1.18 Univerzální el.pila na Porotherm Alligátor DeWalt DW393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Příkon       1350 W  

Výkon     700 W  

Počet zdvihů naprázdno    3300 k/min  

Délka zdvihu      38 mm  

Délka řezného nástroje    425 mm  

Zastavení řezného nástroje    3 s  

Hmotnost      4.3 kg  

Délka x Výška     490 × 210 mm 

 

 

 

7.1.19 Pila na Porotherm stolní 700 mm 

Řezání cihelných tvarovek. Diamantové kotouče průměr 700 mm.  

Vodní chlazení. 

 

 

Technické parametry 

Příkon 400V / 5.500W 

Hl. řezu 290 mm 

Hmotnost 220 kg 
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7.1.20 Nivelační přístroj BOSCH GOL 20 D  

 

Technické parametry 

Měrná jednotka  360 stupňů 

Zvětšení   20 x 

Přesnost nivelace  3 mm na 30 m 

Pracovní dosah až   60 m 

Ochrana proti prachu a vodě IP 54 

Provozní teplota  -10 – 50 °C 

Skladovací teplota  -20 – 70 °C 

 

 

7.1.21 Rotační laser GPR-R2H, nivelační lať, stativ 

Samonivelační rotační laser v X-Y-Z směru s 2 motory.Viditelný laserový 

paprsek, vodorovné skenování. Automatické vypnutí laserového paprsku, 

varování při vybité baterii. Odolný pro použití ve ztížených klimatických 

podmínkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Vlnová délka laserové diody, vlnová délka  635nm 

IP-64 

Přesnost nivelace    ± 1mm/10m (± 20 ') 

Bezpečnost / Kvalita schválení  CE 

Scanning rychlost    0, 60, 120, 300, 600 r.p.m. 

Směrová skenování    0 °, 10 °, 45 °, 90 °, 180 ° 

Nastavení svahu    ± 5 ° (dual osa) 

Měřicí rozsah úhl.    500 m  

Dálkové ovládání do vzdálenosti cca 20m 

Napájení     DC4.8-6V (Ni-MH, dobíjecí) 

Upevňovací závit    5/8X11, ISO standard 

Pracovní teplota    -20 ° C ~ +50 ° C (-4 ° F ~ 122 ° F) 

Rozměry    160 (L) x160 (W) x185 (H) mm 

Hmotnost     2 kg 
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7.1.22 Světlo reflektor přenosné halogenové 2 x 400 W žluté TO-82787 VOREL 

 

Technické parametry 

Typ:  2x světla-reflektory přenosná se stojanem  

Halogenové 

Napájení:   230V / 50Hz 500W 

Krytí    IP54 

Výška    0.8 - 2 m 

Max. výkon   2 x 400W  

Délka kabelu   3 m 

Barva    žlutá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.23 Řezačka a ohýbačka ocelových prutů HITACHI VB 16 Y 

 

Technické parametry 

Příkon      510 W  

Max. průměr ohýbaného drátů 16 mm  

Čas potřebný na střih/ohyb   3,1/5,1 sec  

Volba úhlu v rozpětí    0ˇ/180  

Hmotnost     17 kg 
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8.1 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické svislé konstrukce 

Tabulka KZP viz příloha B.4.– Stavební a kontrolní plán pro monolitické svislé 

konstrukce 

 

VSTUPNÍ KONTROLA 

 

1. Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se kompletnost a správnost schválené projektové dokumentace, kterou 

zpracovala oprávněná osoba s platnou legislativou. Musí především obsahovat 

technickou zprávu, výkaz výměr a konstrukční výkresy. Dojde-li při kontrole  

k jakékoli pochybnosti, je stavbyvedoucí povinen projednat problém s investorem  

a provést dodatečné opatření, prověření.  

 

2. Přejímka pracoviště po ukončení předchozích prací 

Předání a převzetí pracoviště bude provedeno z hlediska bezpečnosti, ochrany 

zdraví (BOZ), požární ochrany (PO), ale i po stránce technické. 

Před zahájením betonáže se zkontroluje vyklizení pracoviště. Dále bude pracoviště 

vybaveno dle smlouvy v dohodnutém stavu. 

Stavbyvedoucí před zahájením prací překontroluje požadovanou kvalitu  

u předchozích prací. 

Bude provedena kontrola podkladu, maximální vychýlení je 20mm na 2m dlouhé 

lati. Pro betonáž monolitických sloupů je nutno převzít vyčnívající trny  

z vodorovné konstrukce v souladu s PD. 

Jakékoliv nedodělky nebo jiné závady se zaznamenají do stavebního deníku  

a budou konzultovány s projektantem. 

S betonáží je možno začít až po odstranění veškerých nedostatků a při splnění 

bezpečnostních podmínek. 

 

3. Kontrola způsobilosti pracovníků 

Všichni pracovníci, kteří se podílí na výstavbě objektu, budou seznámeni 

s technologií provádění konstrukce. Dále budou proškoleni o bezpečnosti práce na 

staveništi. Do stavebního deníku se všichni účastníci školení podepíší   

Pracovníci budou používat ochranné pomůcky.  

Provede se kontrola příslušných oprávnění a průkazů pro provádění prací, jež tyto 

průkazy vyžadují (např. strojní průkazy). 

 

4. Kontrola strojní sestavy 

Kontrolu provádí mistr a strojník. Zkontrolují technický stav použitých strojů 

(hladiny provozních kapalin, promazání důležitých součástek…)  

Každý stroj musí mít aktuální protokol o technické prohlídce.  

Dále se zkontroluje umístění bezpečnostních vypínačů a jejich správná funkčnost, 

kabely el. energie (neporušenost). 
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5. Kontrola materiálu bednění 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí jednorázově při přejímce bednění od dodavatelské 

firmy a o jejím provedení učiní zápis do stavebního deníku. 

Kontrolují se všechny prvky bednicí konstrukce, její množství, technický stav, 

neporušenost, čistota, rovinnost a hladkost. Vše se musí shodovat s projektovou 

dokumentací. 

 

6. Kontrola dodávky výztuže 

Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota skladování, jestli je 

objednávka shodná s dodacím listem. 

Do konstrukcí se může vkládat pouze betonářská ocel, která má potvrzenou jakost 

hutním testem. Ocel bez zaručených vlastností se může používat jen jestli je to 

výslovně uvedeno v projektu. 

Je nutné zkontrolovat jednotlivé profily, počet, druh, délky, ohyby, tvary třmínků, 

ukončení prutů, čistota povrchu. 

Veškerá výztuž bude řádně označena: označení výrobku (svařovaná síť, tyč), číslo 

normy (ČSN EN 10080), jmenovité rozměry a skupina oceli. 

Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení  

a k deformaci výztužných vložek, které by ovlivnily únosnost konstrukce. 

Dále je důležité zkontrolovat údaje od výrobce v technických listech mez 

pevnosti v tahu, tažnost, druh povrchu, svařitelnost, náchylnost ke křehkému lomu 

za snížených teplot. 

 

7. Kontrola uskladnění výztuže 

Skladovaná výztuž musí být uložena na zpevněném odvodněném povrchu, 

oddělená podle druhů a průměrů. Chráněna před vnějšími vlivy např. plachtou, na 

dřevěných hranolech ukládaných po 1 metru tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

prohýbání výztuže. 

Výztuž nesmí být znečištěná od zeminy, mastnoty a vzniklou rez je nutné 

okartáčovat. Sítě ve svitcích se doporučuje ukládat svisle. 

Veškerá výztuž musí mít viditelné identifikační štítky. Mezi prvky je třeba dodržet 

průchozí prostor šířky 750 mm. 

 

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

 

8. Kontrola klimatických podmínek 

Stav klimatických podmínek, teploty, se kontroluje 4x v průběhu dne.  Z tohoto 

měření se udělá průměrná denní teplota. Teplota je zapsána do stavebního deníku. 

Pokud průměrná teplota vnějšího prostředí klesne pod 5 °C musí se zavést opatření 

pro betonáž v mrazu a to buďto použitím betonů vyrobených z cementu s vysokou 

počáteční pevností nebo použití vyšších pevnostních tříd betonů. Případně použití 

betonů s obsahem superplastifikační přísady urychlující tvrdnutí.  
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Další z možností je ohřev čerstvého betonu, čímž dojde k urychlení tuhnutí  

a tvrdnutí. 

Jeli maximální denní teplota větší než 30°C musí být beton ošetřován kropením, 

překrýváním vlhkými plachtami. Kropení může začít nejdříve po cca 24 hodinách, 

aby nedocházelo k vyplavování cementu z jeho povrchu. Kropeni je ideální po 

dobu 7 dnů.  

 

9. Kontrola vytyčení ŽB monolitických sloupů 

Pro kontrolu přesnosti vytyčení monolitických sloupů se zřídí kontrolní body,  

z nichž se měřickými metodami kontroluje a zajišťuje.  

Kontrolní body se vytyčí s přesností podle ČSN 73 0420 

Mezní vytyčovací odchylky se předepisují ve vytyčovacích výkresech  

(ČSN 01 3419) podle zásad ČSN EN ISO 6284. 

Poloha sloupů vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek (popř. 

sekundárních přímek) nebo ke stranám podrobné vytyčovací sítě se kontroluje  

100 mm nad úrovní hrubé podlahy, u sloupů v ose povrchových ploch, u stěn  

a osazených dílců 100 mm od svislých hran.  

 
 

10. Kontrola armování 

Před uložením výztuže do bednění musí statik a stavbyvedoucí zkontrolovat podle 

PD u betonářské výztuže druh ocele, velikost průměru, počet prutů, tvar výztužných 

vložek, tvar třmínků, délku výztuže.  Zda výztuž není znečištěná olejem, mazivem, 

barvou nebo jinými škodlivými látkami. Správná poloha výztuže se zajistí 

distančními podložkami tak, aby při lití betonové směsi do bednění, nebo při 

pohybu pracovníků a při vibracích nedošlo k posunutí a byla zajištěna správná 

tloušťka krycí vrstvy, která závisí na třídě prostředí a dle PD. 

Tloušťka krytí musí být vždy větší než průměr prutu. Je-li max. zrno kameniva 

betonu větší než 32mm tak, krytí = průměr +5mm. Tolerance tloušťky krycí vrstvy 

betonu je +5 až +10mm. 

Vystupující výztuž bude před přivařením k výztuži svislých prvků zbavena 

nečistoty od zeminy, mastnoty a povrchové rzi, ta se odstraní například  

okartáčováním ocelovým kartáčem. Lehké zrezivění povrchu výztuže je přípustné. 
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Výztuž nesmí bránit správnému ukládání a zhutňování čerstvého betonu.  

Manipulovat s výztuží se smí jen tak, aby nedocházelo k deformaci a případnému 

znehodnocení a zakřivení prutů. Jestli k deformaci dojde je možné vyrovnávání,  

a přehýbání výztuže jen v tom případě zda nedojde ke zhoršení mechanických 

vlastností.  

Také se musí zkontrolovat nosné svary, které budou vyznačeny v projektové 

dokumentaci. Svařování nesmí ovlivnit mechanické vlastnosti nosných i nenosných 

svarů. 

Mezní odchylky: 

V uložení výztuže proti údajům v projektové dokumentaci nesmějí převyšovat 

20% hodnoty vyznačené v PD, max. pak 30mm. 

U polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí překročit 

± 30 mm. 

U polohy os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 

překročit: ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm, ± 10 mm při průměru prutů nad 

40 mm. 

Rozměry průřezu, krycí vrstvy výztuže a polohy betonářské výztuže se nesmějí 

odchylovat od stanovených hodnot více než, viz tabulka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Kontrola zhotoveného bednění 

Bednění musí být dostatečně stabilní, aby udrželo beton v požadovaném tvaru až do 

jeho zatvrdnutí min. 7 dní, kdy beton nabude pevnosti pro udržení sebe sama 

Musí být zajištěna těsnost mezi spoji jednotlivých desek, aby se zabránilo ztrátě 

jemných částic.  

Bednění musí být očištěné od úlomků, sněhu, ledu a stojaté vody. 
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Dále musí být natřené nebo nastříkané odbedňovacím prostředkem, který zajistí 

snadné odbednění konstrukce, při čemž nedojde k poškození vybetonované 

konstrukce. 

O kontrole tvaru, rozměrů, tuhosti, těsnosti a připravenosti k betonování 

se provede záznam do stavebního deníku. 

Mezní odchylky bednění dle již neplatné normy ČSN 730210-1 

- Svislost sloupu/stěny dle výšky kce (do 2,5 m�±4mm, do 4m ±6mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kontrola dodávky čerstvého betonu 

Stavbyvedoucí kontroluje každou dodávku čerstvého betonu. Zkontroluje dodací 

list, kde je doložena kvalita, třída čerstvého betonu, složení, potřebné certifikáty a 

atesty, dodané množství. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací. 

Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 

autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m
3
 betonu. 

 

Kontrola konzistence čerstvého betonu: 

 Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  

 Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 

 Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 

 Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 

 

Kontrola objemové hmotnosti: 

 Zkouška objemové hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 

 

Kontrola obsahu vzduchu: 

 Tlakové metoda dle ČSN EN 12 350-7 
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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 

- odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN EN 12 390-9 

 

13. Kontrola betonáže  

K betonáži může dojít, když je teplota povrchu větší než  0°C. 

Je nutné vytvořit na staveništi vhodné podmínky pro betonáž, aby byla provedena 

v co nejkratší době a nedocházelo ke znehodnocování čerstvého betonu. 

Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné poloze, z max. výšky 1.5m, 

aby nedošlo k oddělení hrubých a jemných kamenných zrn.  

Výška vrstvy betonu závisí na použité technologii hutnění. Při použití ponorného 

vibrátoru je maximální výška vrstvy rovna délce ponorného vibrátoru a musí být 

zajištěno provibrování s předchozí vrstvou. 

Veškerá výztuž a zabetonované prvky musí být správně uloženy ve zhutněném 

betonu v mezích dovolených odchylek krytí. 

Během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu 

záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. 
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14. Kontrola zhutnění 

Beton uložený do bednění, se musí dostatečně zhutnit. 

Ukládání a zhutňování musí byt tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení 

jednotlivých vrstev, a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému přetěžování 

bednění a podpěrného lešení.  

Vibrovat můžeme ponorným vibrátorem propichováním nebo pěchováním. 

Při vibrování musíme dávat pozor, abychom se nedotýkali uložené výztuže, která 

by se díky otřesům mohla vychýlit ze své předepsané polohy. 

Vibrovat se musí systematicky ponorným vibrátorem. Vibrování zahrnuje vždy 

převibrování předchozí vrstvy do hloubky 50-100mm. 

Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného 

poloměru účinnosti vibrátoru. 

 

15. Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 

Kontroluje se rovnoměrné kropení betonu, interval kropení (min. 2x denně) 

S ošetřováním začneme hned po dokončení hutnění. Beton udržujeme vlhký 

minimálně 7 dní.  

Vlhký stav udržujeme následujícími způsoby: 

-ponecháním konstrukce v bednění 

-pokrytím povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny  

na hranách a spojích proti odkrytí 

Odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu se musí chránit před 

vyplavováním cementu z čerstvého betonu (např. deštěm) a před mechanickým 

nebo chemickým poškozením. 

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

Doba ošetřování betonu závisí na teplotě povrchu betonu a vývoji pevnosti betonu. 

Pokud klesne teplota pod 5 °C a konstrukce je již vybetonována, přijmou se 

opatření pro ochranu betonové konstrukce před mrazem. Musí se zabránit úniku 

hydratačního tepla nejlépe zakrytím a izolováním konstrukce před mrazem např. 

polystyrenem nebo folií.  
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16. Kontrola odbednění 

S odbedňováním se může začít nejdříve za 7 dní, záleží také na složitosti 

konstrukce a teplotě počasí. Beton musí dosáhnout dostatečné pevnosti, aby 

nedošlo k poškození povrchů při odbedňování, nevznikly odchylky nad tolerance  

a hlavně, aby prvek přenesl zatížení v tomto stádiu. 

Dřívější odstranění bednění, popřípadě demontáž některých stojek musí být 

zkonzultováno se statikem.  

Bednění se musí odstraňovat tak, aby se konstrukce nevystavila přetížení, nárazům 

nebo poškození. 

Po odbednění provede stavbyvedoucí zkoušku pevnosti tvrdoměrnou metodou 

pomocí Schmidtova kladívka. 

Jestliže se po odbednění zjistí, že jsou některé části konstrukce nezaplněny 

betonem, došlo ke vzniku štěrkových hnízd a mohlo by dojít k narušení funkce 

konstrukce, sjedná stavbyvedoucí nápravu. 

Tato místa se musí vysekat až na hutný beton a pečlivě očistit. Dále se místo zvlhčí 

vodou a zaplní čerstvým betonem s vysokopevnostního cementu podle prověřeného 

technologického předpisu.  

Menší kazy povrchu lze opravit pačokem nebo cementovou maltou. 

Veškeré závady, je ale nutné nejdříve konzultovat s projektantem a statikem, kteří 

na základě odborného posouzení sjednají nápravu. 

Po odbednění se každý prvek musí očistit od zbytků betonu a odbedňovacího 

přípravku. 

 

VÝSTUPNÍ KONTROLA 

 

17. Kontrola geometrické přesnosti 

Svislost sloupů a stěn se kontroluje u konstrukcí 100 mm nad úrovní hrubé podlahy 

a 100 mm pod úrovní stropu, u sloupů v osách povrchových ploch, u stěn 100 mm 

od svislých hran. 

Vodorovné vzdálenosti svislých povrchů konstrukcí se kontrolují v úrovni 100 mm 

nad hrubou podlahou a 100 mm od koutů (délka a šířka), popř. ještě 100 mm pod 

stropem a uprostřed výšky stěny. 

Veškeré zjištěné vady oznámí investorovi a odstraní se.  

Jakost povrchu hotové konstrukce se musí kontrolovat co nejdříve, nejpozději však 

do 3 dnů po odbednění.  

Odchylky: 
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18. Kontrola geometrie celku 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontroluji správnost provedení 

monolitické konstrukce dle projektové dokumentace a velikost možných odchylek 

vzniklých při výstavbě.  

Vzniklé odchylky musí být menší než dovolené, tím se zajistí mechanická odolnost 

v provozním stavu. Statik posoudí statickou správnost a bezpečnost konstrukce. 

Provede se zápis do stavebního deníku o převzetí ucelené části stavby. 
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8.2 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické vodorovné konstrukce 

Tabulka KZP viz příloha B.5. – Stavební a kontrolní plán pro monolitické 

vodorovné konstrukce 

 

VSTUPNÍ KONTROLA 

Skládá se ze stejných kontrol jako vstupní kontrola u monolitických svislých 

konstrukcí. 

 

1. Kontrola projektové dokumentace 

2. Přejímka pracoviště po ukončení předchozích prací 

3. Kontrola způsobilosti pracovníků 

4. Kontrola strojní sestavy 

5. Kontrola materiálu bednění 

6. Kontrola dodávky výztuže 

7. Kontrola uskladnění výztuže 

 

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

 

8. Kontrola klimatických podmínek 

-viz kontrola klimatických podmínek u monolitických svislých konstrukcí. 

 

9. Kontrola bednění stropní konstrukce 

Bednění musí být dostatečně stabilní, aby udrželo beton v požadovaném tvaru až do 

jeho zatvrdnutí min 7 dní, kdy beton nabude pevnosti pro udržení sebe sama. 

Správné rozmístění stojek podle projektové dokumentace. 

Výšková úroveň bednění se musí shodovat s projektovou dokumentací. 
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Musí být zajištěna těsnost mezi spoji jednotlivých desek, aby se zabránilo ztrátě 

jemných částic. Zkontrolují se veškeré prostupy ve stropu, dle projektové 

dokumentace. Bednění musí být očištěné od úlomků, sněhu, ledu, stojaté vodě. 

Dále musí být natřené nebo nastříkané odbedňovacím prostředkem, který zajistí 

snadné odbednění konstrukce, při čemž nedojde k poškození vybetonované 

konstrukce. 

Při návrhu bednění se musí počítat s tím, že jako poslední se budou oddělávat svislé 

podpěry. 

O kontrole tvaru, rozměrů, tuhosti, těsnosti a připravenosti k betonování 

se provede záznam do stavebního deníku. 

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. 

 

10. Kontrola armování stropní konstrukce 

-viz kontrola armování u monolitických svislých konstrukcí. 

 

 
 

11. Kontrola dodávky čerstvého betonu 

-viz kontrola dodávky čerstvého betonu u monolitických svislých konstrukcí 

 

12. Kontrola betonáže 

-viz kontrola betonáže u monolitických svislých konstrukcí 

 

13. Kontrola zhutnění 

Beton uložený do bednění, se musí dostatečně zhutnit. 

Ukládání a zhutňování musí byt tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení 

jednotlivých vrstev, a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrnému přetěžování 

bednění a podpěrného lešení.  
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Vibrovat můžeme pomocí vibračních latí. 

Při vibrování musíme dávat pozor, abychom se nedotýkali uložené výztuže, která 

by se díky otřesům mohla vychýlit ze své předepsané polohy. 

Vibrovat se musí systematicky, vždy musí dojít k převibrování předchozí vrstvy. 

Maximální výška vrstvy při vibrování pomocí vibrační lati je 200mm. 

 

14. Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 

-viz kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu u monolitických svislých 

konstrukcí. 

 

15. Kontrola odbednění 

Stropní konstrukce se odbedňují po 7 dnech částečným odstraněním podpor  

a bednících překližek. Po 28 dnech se odstraní podpěrná konstrukce úplně. 

Dále viz kontrola odbednění u monolitických svislých konstrukcí. 

 

VÝSTUPNÍ KONTROLA 

 

16. Kontrola geometrické přesnosti stropní konstrukce 

 

 
Kontrola se provede pomoci dvoumetrové latě, která se přiloží na hotovou 

konstrukci. Zjištěné odchylky, nesmí být větší než 5 - 10 mm na 1 m do výšky a 20 

mm na 1m do šířky.  

 

 

Odchylky vodorovné desky: 

 
 

 

Odchylky sousedních stropů: 
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Odchylky roviny nejvyššího stropu měřena k sekundární úrovni 

 
 

 

 

17. Kontrola geometrie celku 

 

 
 

 

 
 

Dále viz kontrola geometrie celku u monolitických svislých konstrukcí. 
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8.3 Kontrolní a zkušební plán pro zdění 

Tabulka KZP viz příloha B.6. – kontrolní a zkušební plán pro zdění 

 

VSTUPNÍ KONTROLA 

 

1. Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se kompletnost a správnost schválené projektové dokumentace, kterou 

zpracovala oprávněná osoba s platnou legislativou. Musí především obsahovat 

technickou zprávu, výkaz výměr a konstrukční výkresy. Dojde-li při kontrole  

k jakékoli pochybnosti, je stavbyvedoucí povinen projednat problém s investorem  

a provést dodatečné opatření, prověření.  

 

2. Přejímka pracoviště po ukončení předchozích prací 

Předání a převzetí pracoviště bude provedeno z hlediska bezpečnosti, ochrany 

zdraví (BOZ), požární ochrany (PO), ale i po stránce technické. 

Před zahájením zdění se zkontroluje vyklizení pracoviště. Dále bude pracoviště 

vybaveno dle smlouvy v dohodnutém stavu. 

Stavbyvedoucí před zahájením prací překontroluje požadovanou kvalitu  

u předchozích prací. 

Hotová hydroizolace nesmí být mechanicky znehodnocena.  

Bude provedena kontrola podkladu, rovinnost stropní konstrukce nebo základů, 

maximální vychýlení je 10mm na 8m. 

Jakékoliv nedodělky nebo jiné závady se zaznamenají do stavebního deníku  

a budou konzultovány s projektantem. 

Se zděním je možno začít až po odstranění veškerých nedostatků a při splnění 

bezpečnostních podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kontrola způsobilosti pracovníků 

Všichni pracovníci, kteří se podílí na výstavbě objektu budou seznámeni 

s technologií provádění konstrukce. Dále budou proškoleni o bezpečnosti práce na 

staveništi. Do SD se všichni účastníci proškolení podepíší.   

Pracovníci budou používat ochranné pomůcky.  

Provede se kontrola příslušných oprávnění a průkazů pro provádění prací, jež tyto 

průkazy vyžadují. ( např. strojní průkazy, certifikáty). 
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4. Kontrola strojní sestavy 

Kontrolu provádí mistr a strojník. Zkontrolují technický stav použitých strojů 

(hladiny provozních kapalin, promazání důležitých součástek…)  

Každý stroj musí mít aktuální protokol o technické prohlídce.  

Dále se zkontroluje umístění bezpečnostních vypínačů a jejich správná funkčnost, 

kabely el. energie (neporušenost). 

 

5. Kontrola dodaného materiálu 

Kontroluje se, jestli dodané množství, rozměry, typ materiálu se shoduje s výkazem 

výměr v projektové dokumentaci. 

Dále se zkontrolují obaly materiálu, které by měly být neporušené, aby plnili svoji 

funkci ochrany proti dešti a soudržnosti při manipulaci na paletách. 

 

6. Kontrola skladovaní materiálu 

Cihelné tvárnice budou skladovány na paletách přímo na stropní konstrukci nebo 

základové desce, nesmějí se podle výrobce stohovat.  

Keramické překlady se smějí stohovat maximálně do výšky 3m 

Malty a nádoby s pěnou DRYFIX  se skladují v suchu na dřevěném roštu  

v uzamykatelné stavební buňce k tomu určené. Nesmí dojít ke kontaktu pytle  

s vodou. Skladovatelnost je u malty maximálně 6 měsíců. 

Dále musíme dbát dodržení šířky manipulačního prostoru, min. 750mm. 

 

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

 

7. Kontrola klimatických podmínek 

Stav klimatických podmínek, teploty, se kontroluje 4x v průběhu dne.  Z tohoto 

měření se udělá průměrná denní teplota. Teplota je zapsána do stavebního deníku. 

Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí klesnout pod + 5 °C, 

nebo by se narušily chemické procesy probíhající v maltách a malty by již 

nedosáhly výrobcem deklarovaných vlastností. Pro zdění se nesmí použít zmrzlé 

cihly, tj. cihly, na kterých ulpívá sníh či led. 

Při zděni v letních měsících je vhodné cihly navlhčit rozprašovačem. 

Zděni s pěnou DRYFIX je možné až do teploty –5°C. 

 

8. Kontrola vytyčení svislých zděných konstrukcí 

Dle projektové dokumentace se zkontrolují vytyčené polohy stěn. Budoucí zdi, 

(jejich hrany) jsou vyznačeny dobře viditelným zvýrazňovačem nebo křídou. 

Vytyčení se zkontroluje pásmem. 
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Mezní vytyčovací odchylka pro zděné konstrukce: 

 

 

 

 

 

9. Kontrola založení první vrstvy 

Jelikož broušené zdící prvky jsou rozměrově přesné, je velmi důležité založení 

první řady cihel a výškově zaměřeni podkladové plochy. Hydroizolační pásy musí 

být o cca 15–20 cm širší než šířka zdiva. Podkladové maltové lože min. 10mm  

v celé souvislé vrstvě. 

Vodorovnost a svislost zkontrolujeme pomocí vodováhy. 

 

10. Kontrola vazeb zdiva a tloušťky spár 

Tvárnice musí být převázány takovým způsobem, aby působily jako jeden 

konstrukční celek.  

Pro použité keramické tvárnice s výškou 238 mm je minimální délka převázání 

95 mm. V místech, kde dochází ke křížení příček je nutné vložit do vazby ocelové 

vložky v každé třetí spáře. 

Malta se nanáší jen na ložné spáry do tl. 12mm. V případě větší/menší tloušťky 

může docházet k poruchám konstrukcí.  

Dále zkontrolujeme zda není malta nanesena i na styčné spáry, jelikož jde o systém 

pero-drážka. Maltu, která vytekla tak odstraníme.  

Pěna DRYFIX se nanáší na ložnou spáru v dvou pásech pěny o průměru cca 3 cm 

ve vzdálenosti 5 cm od krajů tvarovek. Při použití rohových tvarovek se pěna 

nanáší i na boční hladké plochy svislých spár. Lícová plocha zdiva nesmí mít hrubé 

nerovnosti.  

 

 

11. Kontrola rovinnosti zdiva 
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12.  Kontrola otvorů 

Podle projektové dokumentace se zkontroluje poloha otvorů. 

 

 
Rozměry pravoúhlých otvorů se kontrolují 100 mm od hran konstrukci, popř. 

uprostřed délky a výšky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Kontrola osazení překladů 

Kontroluje se správnost orientace osazení překladu. Dle projektové dokumentace se 

zkontroluje typ a osazení překladu. Podle velikosti otvoru se zkontroluje minimální 

délka osazení. Dále se musí dbát na to, aby překlady nebyly uloženy na dělené 

tvárnice upravené odseknutím a odříznutím nebo na vyrovnávací cihly.  

Překlady se ukládají pouze na tvárnice celé nebo na z výroby upravené poloviční. 

Také se kontroluje správnost vložení tepelné izolace a její tloušťky. 

Vše se zkontroluje dle PD. 
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VÝSTUPNÍ KONTROLA 

 

14. Kontrola plnosti zdiva 

Vizuálně se kontroluje celistvost a vyplněnost zdiva. Jestli se ve zdivu nenachází 

viditelné mezery mezi spárami. 

15. Kontrola vazeb zdiva 

Vizuálně se kontroluje se správné provázání zdiva jednotlivých tvárnic v místech 

ukončení, křížení, rohy zdiva.  

 

16. Kontrola geometrie zdiva 

Podle projektové dokumentace zkontroluje shodu stavbyvedoucí s technickým 

dozorem investora konstrukce s projektovou dokumentací.  

Kontroluje se svislost stěn latí 100mm od konstrukce hrubé podlahy a 100mm pod 

úrovní  stropu u stěn 100mm od svislých hran. 

 

Mezní odchylky protilehlých konstrukcí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodorovné vzdálenosti svislých povrchů se kontrolují v úrovni 100mm nad hrubou 

podlahou a 100mm od koutů a uprostřed výšky stěny. 

Nejvyšší povolené odchylky pro zděné prvky: 
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17. Kontrola geometrie celku 

Kontrolují a přeměřují se celkové rozměry stavby, ty se porovnají s projektovou 

dokumentací a musí se shodovat. 

Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků: 
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9.1 Obecné informace o BOZP 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla  

a koordinátora bezpečnosti práce, jehož funkci zřizuje zadavatel stavby. 

Na stavbách, u nichž vzniká povinnost ohlásit Oblastnímu inspektorátu práce 

zahájení prací a dále na stavbách, u nichž budou vykonávány práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 

(stanovené NV č. 591/2006 Sb.) 

Obecně je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména zásady 

vyplývající ze Zákoníku práce, z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a z Nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. platné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, protipožární 

a hygienické předpisy. 

Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti vedení musí ten, kdo práci organizuje 

seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout. 

Jeřáby a jiné mechanizmy musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly 

všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení. 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech pracovníků v bezpečnosti 

práce a ochraně zdraví dle platné vyhlášky. 

Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního 

povolení, zvláště s ohledem na bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, 

včetně předepsaného dopravního značení. 

Při stavbě nesmí dojít ke škodě na cizím majetku. Pokud ke škodě přes veškerá 

opatření dojde, provede stavebník na vlastní náklady nápravu. 

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno: 

- důsledným dodržováním provozních podmínek, pracovních postupů a dobrého 

technického stavu 

- veškeré práce na obsluze a údržbě strojů a zařízení, budou provádět pracovníci 

k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti  

- veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena případně označena výstražnými 

tabulkami dle platné ČSN 

- pracovníci musí používat předepsané OOP a oděvy 

- všechny stroje a zařízení musí být užívány, provozovány a montovány, dle 

pokynů výrobce příslušné dokumentace a dle návodu na obsluhu a údržbu. 

O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení 

instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. 

Dodavatel stavby zamezí možnosti přístupu cizích osob a hlavně dětí na staveniště 

– provedením provizorního oplocení staveniště. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví platí Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a z Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Tato nařízení jednoznačně stanovují povinnosti dodavatelů staveb jaké podmínky 

musí vytvořit v rámci dodavatelské dokumentace a vlastního provádění stavby 

(prací) k zajištění bezpečnosti. Před zahájením realizace zajistí zhotovitel 

proškolení pracovníků stavby ve smyslu bezpečnosti práce v areálu. Záznam  

o proškolení bude zapsán do stavebního deníku. 
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Dodavatel stavby zodpovídá za dodržování podmínek správců jednotlivých sítí  

a státních orgánů ve stavebním povolení, zejména inspektorátu bezpečnosti práce. 

Z hlediska budoucího užívání stavby je povinností uživatele provozovat ji 

v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví a pro tento účel 

vypracovat patřičnou dokumentaci. 

 

9.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

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

zdraví při práci na staveništích. 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

Rizika: 

Vstup, popř. vjezd nepovolaných fyzických osob. 

 

Opatření: 

Staveniště bude oploceno do výšky 1,8m. Na oplocení a v místech vstupů budou 

instalovány výstražné tabulky „Na staveniště vstup zakázán“. Po celou dobu 

výstavby bude sjezd na staveniště řádně opatřen dopravním značením v souladu  

s vyjádřením příslušného odboru dopravy DI Policie ČR. 

Pří dopravě a manipulaci s materiály nebude ohrožena bezpečnost pracovníků, ani 

ostatních fyzických osob na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

Po celou dobu realizace je povolen vstup jen s ochrannou přilbou. 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Rizika: 

Možnost vzniku požáru, výbuchu nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem od 

dočasných zařízení pro rozvod energie na staveništi. Neoprávněná manipulace 

s hlavními vypínači elektrického zařízení. 

 

Opatření: 

Všechny rozvody energie existující před zřízením staveniště, budou identifikovány, 

zkontrolovány a viditelně označeny. Dočasná elektrická zařízení na staveništi 

budou pravidelně kontrolována ve stanovených intervalech podle normových 

požadavků. Hlavní vypínač elektrického zařízení bude zajištěn zámkem proti 

neopravněné manipulaci a s jeho umístěním budou seznámeny všechny fyzické 

osoby zdržující se na staveništi. 

Všechna elektrická zařízení, která nebudou muset být z provozních důvodů 

zapnuta, budou odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
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Rozvodné skříně budou označeny výstražnou tabulkou „ Pozor elektrické zařízení“. 

Proběhne poučení pracovníků ohledně obsluhy elektrických zařízení. 

 

III.Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Rizika: 

Možnost pádu z pracoviště nacházejícího se ve výšce. Ohrožení životů nebo zdraví 

fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě ohrožení majetku nebo 

životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 

technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivy jiných 

nepředvídatelných okolností. 

Opatření: 

Na pracovištích nacházející se ve výškách bude zároveň pracovat jen potřebné 

množství pracovníků, aby si navzájem nepřekáželi a nezvyšovala se možnost pádu.  

 Všechna pracoviště budou odborně kontrolována ve stanovených intervalech podle 

průvodní dokumentace, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, 

které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

Při přerušení práce bude zhotovitelem zajištěno provedení nezbytných opatření  

k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví se zápis o provedených 

opatřeních. 

Při změně povětrnostní, geologické, hydrogeologické, popřípadě provozní situace, 

která by mohla nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání  

a provozu strojů, zhotovitel bez zbytečného odkladu provede nezbytné změny 

technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 

fyzických osob.   

 Stavbyvedoucí bude průběžně kontrolovat dodržování všech opatření. 

 

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

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu  

a používání strojů a nářadí na staveništi. 

 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Rizika: 

Neodborná obsluha strojů. Neseznámení obsluhy s místními provozními  

a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. 

Ohrožení ostatních fyzických osob na staveništi. 

 

Opatření: 

Obsluha zajistí stabilitu stroje stabilizátory, táhly nebo závěsy v pracovní poloze  

v souladu s návodem k používání a zajištění proti zaboření, posunutí nebo uvolnění 

v průběhu všech pracovních činností stroje. Jestliže bude používán stroj 
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s předepsaným zvláštním výstražným signalizačním zařízením, bude signalizováno 

uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. 

Obsluha uvede stroj až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustí 

ohrožený prostor, není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 

ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 

zvětšeným o 2 m. 

Při vykládání materiálu na pozemní komunikaci, se bude postupovat v souladu  

s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů a podle okolností, 

též bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Bude zajištěn dostatečný 

počet způsobilých fyzických osob, které při této činnosti budou užívat jako osobní 

ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. 

Tyto požadavky je nutné dodržovat především při vykládání materiálu z valníku 

Tatra Phoenix a při manipulaci s hydraulickou rukou. Dále při dodávce betonu  

a používání autočerpadla Schwing S34X u betonování monolitických konstrukcí. 

Všchny stroje budou obsluhovat pouze proškolení pracovníci s platným 

oprávněním. 

 

III.Míchačky 

Rizika: 

Špatné zajištění míchačky. Neodborná obsluha a z toho plynoucí možnost zranění. 

 

Opatření: 

 Míchačka bude uvedena do provozu až po řádném ustanovení a zajištění 

v horizontální poloze. Plnění ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou 

bude probíhat jen při rotujícím bubnu. Míchačka bude čištěna pouze vypnuta. 

Stavební míchačku ATIKA EXPERT 185 budou obsluhovat pouze pracovníci 

seznámení s jejím ovládáním. 

 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Rizika: 

Nedodržení návodu k používání dopravního prostředku. Špatné umístění vozidla.  

 

Opatření: 

Čerstvý beton bude na místo určení dopravována autočerpadlem Schwing S34X. 

Výsypné zařízení bude zjištěno v přepravní poloze, popřípadě v poloze v souladu  

s návodem k používání. Vozidlo bude na přehledném a dostatečně únosném místě 

bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
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VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Rizika: 

Nesprávně zajištěné potrubí na čerpání směsi a z toho plynoucí riziko zranění 

fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 

dopravované směsi. Nesprávné umístění čerpadla. Špatná komunikace mezi 

fyzickými osobami provádějícími nanášení betonu a obsluhou čerpadla. Neodborná 

manipulace s výložníkem autočerpadla. Nesprávná stabilizace autočerpadla. 

 

Opatření: 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nebude zdržovat. 

Při čerpání betonu bude zajištěn vhodný způsob dorozumívání. 

Budou dodržovány zásady pro provoz čerpadel: 

- nepřehýbat hadice 

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

to konstruovány 

- nevstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 

hadice 

Bude zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované couvání vozidla 

pro dopravu směsí k čerpadlu. 

Pojízdné čerpadlo bude umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné  

a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky 

ztěžující tuto manipulaci. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání  

a přemísťování břemen. 

S rozvinutým výložníkem se bude manipulovat pouze jen při zajištění stability 

autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem 

k používání. 

Čerstvý beton bude na místo určení dopravován autočerpadlem Schwing S34X. 

 

IX.Vibrátory 

Rizika: 

Nesprávná manipulace s vibrátory. 

 

Opatření: 

Budou se dodržovat správné zásady manipulace s vibrátory: 

- délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m 

- ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru 

- ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než 

je stanoveno v návodu k používání 
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Monolitické konstrukce se budou vibrovat pomocí ponorného vibrátoru NORWIT 

EL 48 a vibrační lištou WACKER NEUSON P35A, SBW 12F. 

Tyto stroje budou obsluhovat jen pracovníci s potřebnou kvalifikací. 

 

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

Rizika: 

Nesprávné zabezpečení stroje. Vznik možných odchylek u stroje. 

 

Opatření: 

Obsluha stroje bude zaznamenávat závady nebo provozní odchylky zjištěné  

v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 

řádně seznámí i střídající obsluhu. 

Proti samovolnému pohybu bude stroj po ukončení práce zajištěn v souladu  

s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 

spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 

parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce bude stroj zajištěn proti samovolnému 

pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy. 

Při vzdálení obsluhy od stroje, obsluha zodpovídá za uzamknutí kabiny a vyjmutí 

klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje, aby nemohlo dojít  

k neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou.  

 

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

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 

 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Rizika: 

Nesprávné uložení materiálu na skladovacích plochách. Nedodržení manipulačního 

prostoru s uskladněným materiálem. 

 

Opatření: 

Zajistí se bezpečný přísun a odběr materiálu v souladu s postupem prací. 

Budou se dodržovat správné zásady pro skladování jednotlivých materiálů na 

staveništi: 

- materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 

přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby 

- skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné  

- rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch 

včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 

skladovaného materiálu a použitých strojů 

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

stabilita a nedocházelo k jeho poškození, podložkami, zarážkami, opěrami, 

stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky 
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- sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 

mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m  

Na staveništi se budou skladovat keramické tvárnice uložené na paletách, a ty 

budou postupně ukládány na základovou desku, dále na zhotovené stropy. 

Pytlové směsi budou uloženy na paletách ve stavebních buňkách, případně na 

zpevněné a odvodněné skládce zakryty plachtou, aby nedošlo ke zmoknutí. 

 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

Rizika: 

Špatné sestavení bednění.  Navržení nevhodných podpěrných konstrukcí. 

Nezkontrolování předané výztuže. 

 

Opatření: 

Bednění budou sestavovat pouze proškolení pracovníci, kteří budou dodržovat 

závazná pravidla provedení bednění: 

- bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé  

- bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu 

jeho prvků a částí  

- při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní 

dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 

fyzických osob  

- podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 

dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 

rovině 

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

při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí 

- únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. Stavbyvedoucí bude 

průběžně kontrolovat správnost provedení. 

 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Rizika: 

Vznik úrazu při ukládání čerstvého betonu do konstrukce.  

 

Opatření: 

Pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní prostředky.  

Bude probíhat průběžná kontrola stavu podpěrné konstrukce. 

Sjedná se způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání  

a obsluhou čerpadla. 

Čerstvý beton bude na místo určení dopravován autočerpadlem Schwing S34X. 

Další pravidla pro ukládání čerstvého betonu viz technologický postup, KZP. 
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IX.3 Odbedňování 

Rizika: 

Předčasné odbednění. Pád z výšky. Neuložení jednotlivých součástí bednění na 

určená místa a z toho plynoucí možnost zranění.  

 

Opatření: 

S odbedňováním se začne přesně podle pokynů zmíněných v technologickém 

předpisu. Po odbednění budou všechny dílce očištěny a uloženy do mobilních 

zařízení a ukládacích palet. S bedněním budou manipulovat pouze proškolení 

pracovníci.  

 

IX.5 Práce železářské 

Rizika: 

Možnost vzniku úrazu při manipulaci s přípravky a jinými zařízeními pro výrobu 

armatury.  

 

Opatření: 

Při manipulaci s výztuží je nutné použít vhodný pracovní oděv a rukavice, protože 

při zkracování výztuže vznikají ostré hrany a hrozí tržná poranění. 

Výztuž bude uložena tak, aby neohrožovala fyzické osoby.  

 

X. Zednické práce 

Rizika: 

Nevhodné umístění stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty. Špatné uložení 

materiálu pro zdění. Možnost zranění při výrobě malty. 

 

Opatření: 

Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty na staveništi budou umístěny tak, 

aby při provozu nedošlo k ohrožení fyzických osob. Pracovníci budou při výrobě 

malty používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Palety se zdivem 

budou uloženy nejméně 600mm od místa zdění, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor. Zamezí se vstupu na právě vyzdívanou stěnu.  

 

9.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na bezpečnost  

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

hloubky 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
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I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Rizika: 

Pád z výšky a z toho plynoucí poranění pracovníka. 

 

Opatření: 

Opatření proti pádu bude zajištěno pomocí konstrukce zábradlí vyrobeného ze 

sloupků a prken. Ochranné zábradlí má výšku 1100mm.  

 

III. Používání žebříků 

Rizika: 

Pád ze žebříku. Špatné ustanovení žebříku.  

 

Opatření: 

Žebřík se bude na stavbě využívat jen minimálně a jen v případech, kdy použití 

jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika 

opodstatněné a účelné.  

Na žebříku se bude pracovat jen při dodržení všech pravidel pro používání: 

- na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 

použití ručního nářadí 

- na žebříku se nesmí pracovat s nebezpečnými nástroji nebo nářadím např.  

s přenosnými řetězovými pilami, ručním pneumatickým nářadím 

- při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 

obličejem k žebříku 

- po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 

pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak 

- na žebříku smí pracovat jen jedna osoba 

- žebřík musí být umístěn na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby byla zajištěna jeho stabilita 

- žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 

pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 

(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet 

- sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor 

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

prostor alespoň 0,6 m 

- na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 

horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 

nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce 

Je nutné dbát na ustavení žebříku, musí být provedeno pečlivě, aby se zajistila 

stabilita, a tudíž nemohlo dojít k pádu žebříku např. vlivem větru. 
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Rizika: 

Pád materiálu při práci ve výškách. Přetěžování konstrukce. 

 

Opatření: 

Veškerý materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy tak, aby nedošlo 

k jejich pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení.  

Pracovníci budou používat vhodnou výstroj pro uložení drobného materiálu 

(hřebíky, šrouby apod.) nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

Bude se dohlížet, aby nedocházelo k přetěžování konstrukce vlivem hmotnosti 

materiálu, pomůcek, nářadí a osob, podle projektové dokumentace. 

 

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

Rizika: 

Nezajištění prostoru, nad kterými se pracuje a v nichž vzhledem k povaze práce 

hrozí riziko pádu osob nebo předmětů 

 

Opatření: 

Bezpečné zajištění ohrožených prostorů například konstrukcemi ochrany proti pádu 

osob v úrovni místa práce.  

Ohrazení nebezpečného prostoru zábradlím o výšce 1100mm. 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m při 

práci ve výšce od 3 m do 10 m, 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m. 

 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

Rizika: 

Neodborné sestavení dočasných konstrukcí a z toho plynoucí možnost zranění. 

 

Opatření: 

Všechny dočasné konstrukce se budou sestavovat jen podle průvodní dokumentace 

a návodu na montáž, tyto návody budou k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci 

montují, používají a demontují. 

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné pokud:  

- jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost 

je staticky prokázána 

- nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí 

- pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu 

během práce 

- jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu 

i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení 

- jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům 
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Vstup na nepřipravené dočasné konstrukce, které ještě nebudou připraveny 

k používání, například během montáže, demontáže nebo přestavby bude zamezen 

zábranami a označen bezpečnostními značkami. 

Všechny dočasné stavební konstrukce budou podrobovány pravidelným odborným 

prohlídkám dle průvodní dokumentace.  

Při mimořádných okolnostech, například nepříznivá povětrnostní situace bude 

odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

Lešení bude montováno, demontováno jen v souladu s návodem na montáž  

a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je  

k tomu odborně vyškolena. 

Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o: 

- pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení 

- bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 

lešení 

- opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů 

- opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost použitého lešení 

-  přípustná zatížení 

Veškeré dočasné stavební konstrukce budou instalovat proškolení pracovníci. 

Stavbyvedoucí bude průběžně vše kontrolovat. 

 

IX. Přerušení práce ve výškách 

Rizika: 

Nepříznivá povětrnostní situace. 

 

Opatření: 

Zaměstnavatel zajistití přerušení prací při nepříznivé povětrnostní situaci, která 

výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí. 

Za nepříznivé povětrnostní situace ve výškách se považuje: 

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s
-1

 (při práci na zavěšených pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky, pracovních polohovacích systémech; 

v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 

- dohlednost v místě práce menší než 30 m 

- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 

 
 

 

 

 

 



 

130 
 

XI. Školení zaměstnanců 

Rizika: 

Neproškolení zaměstnanců v dostatečném rozsahu. 

 

Opatření: 

Před zahájením prací zajistí zhotovitel proškolení všech pracovníků v bezpečnosti 

práce a ochraně zdraví pracovníků dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. 

Pracovníci budou používat předepsané ochranné pomůcky a oděvy. 

Do stavebního deníku se provede zápis o zajištění předepsaných opatření, použití 

ochranných prostředků a provedení instruktáže. 

 

9.4 Použitá literatura: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. 12. 2006 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval hrubou vrchní stavbou objektu bytového  

domu B1. Konkrétně realizací technologické etapy monolitického stropu nad 1NP. 

Vypracování mě obohatilo o spoustu nových informací.  

Při řešení dopravních tras mě zaujaly různé hodnoty zatížení mostů, zjišťování 

informací z webové aplikace Silniční a dálniční síť ČR. 

S tím související výběr strojů pro převoz materiálu a stroje, nářadí potřebné pro 

hrubou vrchní stavbu. 

Také díky zpracování bakalářské práce jsem se naučil základní operace s programy 

BUILDpowerS a CONTEC. 

Programem BUILDpowerS jsem sestavil položkový rozpočet, pomocí programu 

CONTEC jsem zpracoval časový plán pro hrubou vrchní stavbu. 

Při řešení technologického předpisu jsem se seznámil se systémovým bedněním 

Doka, dále s postupem zhotovení stropu a řešení kvalitativních požadavků.  

Každá kapitola pro mě byla přínosem a zdrojem nových informací, díky níž jsem si 

uvědomil složitost organizace výstavby. 
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