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ABSTRAKT 
Práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby domu pro seniory Žitětín. Obsahem 

této práce je technologický předpis pro monolitickou stropní konstrukci, technologický předpis 

pro zdění, technická zpráva se zaměřením na hrubou vrchní stavbu, technická zpráva zařízení 

staveniště, technická zpráva širších dopravních vztahů, návrh strojní sestavy, kontrolní a zku-

šební plán, rozpočet včetně výkazu výměr, časový harmonogram a také bezpečnost a ochrana 

zdraví. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Hrubá vrchní stavby, kontrolní a zkušební plán, rozpočet, časový plán, technologický předpis, 

storjní sestava. 

ABSTRAKT 
Thesis deals with technology of rough upper structure of a home for the elderly in Žitětín. The 

work contains technological specification for monolithic ceiling construction, technological 

specification for masonry, technical report focused on the rough upper structure, technical 

report of arrangement and equipment of the construction site, technical report of transport 

relations, layout of machinery set, inspection and trial plan, budget including the quantity of 

materials, time plan and also safety and health protection. 

KEY WORDS 
Rough upper structture, inspection and trial plan, budget, time plan, technological specifica-

tion, machinery set. 
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ÚVOD 
 

Bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby Domů 

pro seniory v Žitětíně. Původní projekt řeší rekonstrukci již stávajícího objektu, který byl dříve 

využíván jako škola, poté sloužil pro jinou občanskou vybavenost. Jedná se o jednopodlažní o 

stavbu rozdělenou na 7 bytových jednotek s přilehlou zahradou. 

Pro tuto výstavbu budou použity pozemky, které jsou ve vlastnictví obce a také sousední po-

zemek, který je ve vlastnictví soukromé osoby, ale umožnila jeho využívání. 

Svislé nosné obvodové zdivo, vnitřní akusticky-nosné zdivo i příčky v objektu jsou navrženy 

z keramických tvárnic POROTHERM. Stropní a schodišťové část bude zhotovena jako železo-

betonová monolitická konstrukce z betonu C20/25 a betonářské oceli 10425. 

Technologický předpis bude zhotoven na zdění a monolitickou stropní konstrukci. Dále bude 

proveden návrh strojní sestavy s požadavky na horizontální a vertikální dopravu materiálu po 

staveništi i mimo něj.  

Pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby je dále vypracována stavebně technologická 

zpráva, položkový rozpočet, časový plán, zařízení staveniště a kontrolní a zkušební plán. 
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1.1 Základní informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Dům pro seniory 

Místo stavby:  Žitětín 34, Jičíněves 

Kraj:   Královehradecký 

Katastrální území: Žitětín 659665 

Číslo pozemku:  57 

Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

1.1.2 Identifikační údaje investora 

Jméno:   Obec Jičíněves 

Kraj:   Královehradecký 

Obec:   Jičíněves 

Číslo popisné:  507 31 

Směrovací číslo: 82 

IČ:   002 71 641 

1.1.3 Identifikační údaje projektanta 

Jméno:   IBROS 

Projektant:  Ing. Iveta Vanišová 

Zod. projektant: Ing. Jaroslav Myšák, ČKAIT 0600143 

Kraj:   Královehradecký 

Obec:   Rychnov nad kněžnou 

Ulice:   Soukenická 

Číslo popisné:  164 

Směrovací číslo: 516 01 

1.2 Údaje o území 
Stavba je v souladu s územním plánem obce Jičíněves, který byl vydán dne 28.11.2011 

s účinností opatření obecné povahy č. 11/2011 ode dne 14.12.2011. Podle ÚP Jíčíněves se plo-

cha pozemku st. p. 57 v katastrálním území Žitětín nachází v zastavitelných plochách se zařaze-

ním do plochy s funkčním využitím ´´Plochy smíšené obytné venkovské SV´´. Podle přípustného 

využití, tj. pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení – veřejné infrastruktury místního 

významu par. 2 ods. 1 písm. k), bod 3 – občanská vybavenost. 

Pozemky pro výstavbu nového objektu se nacházejí na západním kraji Žitětína. Parcela, na 

které bude objekt stát, je již ve vlastnictví obce, ale pro zařízení staveniště budou využívány i 

okolní pozemky, z nichž jeden není ve vlastnictví obce. Její majitel však umožnil její dočasné 

využívání.  

Využívané pozemky jsou: 

Pozemek p.č. 57. – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 486m2. 
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Pozemek p.č. 1 – zahrada o celkové výměře 162m2. 

Pozemek p.č. 54/2 – zahrada o celkové výměře 791m2. 

Pozemek p.č. 54/3 – ostatní plocha o celkové výměře 520m2. 

Pozemek p.č. 54/4 – zahrada o celkové výměře 134m2. 

1.3 Údaje o stavby 

1.3.1 Charakteristika stavby a jejího umístění 

Plánem města Jičíněves je vytvoření nového prostoru pro důstojné stáří. Cílem je vytvoření 

jednoho objektu, který bude rozdělený do samostatných bytů s vlastním kuchyňským koutem a 

sociálním zařízení. 

Pozemkem, na kterém bude stát nový objekt, se nachází v zastavěném území. Řešitelný objekt 

je situován na stavební parcele číslo 57. Podélná osa objektu míří přibližně směrem na severo-

východ. Parcela je přístupná z jihozápadní strany místní pozemní komunikace. Objekt je osazen 

v rovinatém terénu. 

1.3.2 Stavebně technické a architektonické řešeni 

Projekt řeší výstavbu domu pro místní občany v pokročilém věku. Jedná se o trvalou novostav-

bu, plní funkci bytového bydlení. 

Dům pro seniory je navržen jako nepodsklepený, jednopodlažní, zastřešen valbovou střechou 

z plechové krytiny značky Blachotrapez. Tvar objektu je členitý o celkové max. rozměrech   

18,3 x 18,3 m. Založení je řešeno na základových pásech pod nosnými konstrukcemi a následně 

na základové desce tl. 100 mm. Nosný systém tvoří keramické zdivo POROTHERM a vodorovné 

nosné konstrukce jsou vyhotoveny z monolitického železobetonu.  

Příjezd k objektu je možný z již stávající komunikace, která leží v jihozápadním směru. Bude 

zbudován chodník vedoucí od veřejné komunikace až po hlavní vstup do objektu. Parkovací 

místa jsou vyhrazena u pozemní komunikace, z toho čtyři v kolmém směru o rozměrech 

2,4x3,5m pro osobní vozidla skupiny O1 a jedno v příčném směru s rozměry 3,4x7,0m pro vozi-

dla přepravující osoby tělesně postižené. 

Vstup do objektu a celkový pohyb po objektu je řešen jako bezbariérový. Jsou splněny poža-

davky pro přístup užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Celkově je objekt rozdělený na 7 bytových jednotek. Samostatné bytové jednotky mají vlastní 

kuchyňský kout a sociální zařízení, pouze 2 byty mají společně sociální zařízení. 

1.3.3 Parametry stavby 

Zastavěná plocha:  311,19 m2   

Počet bytových jednotek: 7 

Užitná plocha:   1 byt  - 29,20 m2 

                                                         2 byt – 31,04 m2 
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                                                         3 byt - 31,04 m2 

                                                         4 byt - 31,04 m2 

                                                         5 byt – 35,60 m2 

                                                         6 byt – 33,07 m2 

                                                         7 byt – 34,71 m2 

Celková užitná plocha:  256,18 m2  

Počet parkovacích míst:  4 

Výškové osazení:  0,000 = 259,700 m n m. Bpv  

1.4 Konstrukční část 

1.4.1 Založení objektu 

Dům pro seniory bude založen na betonové desce tloušťky 100mm z betonu třídy C20/25-XC1, 

která bude armována vázanou výztuží typu B 500B. Obvodové nosné zdivo bude založeno na 

základových pásek stejného betonu, až do nezámrzné hloubky, což je 800mm. Vnitřní nosné 

zdivo bude na základových pásek do hloubky 500mm. 

1.4.2 Svislé konstrukce 

Vnější obvodová stěna je navržena z keramických bloků POROTHERM 40, rozměrů 

247/400/238 mm, pevnosti P10. Následně bude celý objekt zateplen polystyrénem EPS o tl. 

100mm.  

Pro vnitřní nosné stěny je navrženo zdivo z keramických bloků POROTHERM 24 P+D, rozměrů 

372/240/238  mm, pevnosti P10 s hodnotou zvukové neprůzvučnosti RW = 52dB. 

Vnitřní příčky v jednotlivých bytových jednotkách jsou navrženy z keramických příčkovek 

POROTHERM 11,5 AKU rozměrech 497/115//238 mm, pevností P10 a zvukovou zvukové ne-

průzvučností RW = 47dB. 

1.4.3 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový strop o tl. 150 mm. Uložení 

stropu je po obvodu a uvnitř na nosné zdivo z keramických tvárnic. 

1.4.4 Zastřešení objektu 

Nad podkrovím je navržena valbová střecha. Nosnou konstrukci střechy tvoří vaznicová sousta-

va – vaznice a pozednice jsou zakotvené do železobetonového věnce nad vnějšími nosnými 

stěnami. Střešní krytina bude provedena z rovného plechu značky Blachotrapez. Ve střeše bu-

de několik střešních oken a také výlez na střechu vedle komínového tělesa. 
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1.5 Situace napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

1.5.1 Situace a napojení na dopravní infrastrukturu 

Území pro výstavbu domu pro seniory se nachází v zastavěném území a to ve východní části 

Žitětína.  Město leží v Královehradeckém kraji v okrese Jičín. Obec je přístupná ze silnice I. třídy 

I/32, na kterou se napojuje silnice III. třídy III/28035, toto je plánovaná trasa až do okresního 

města, přes kterou vedou dopravní trasy. K domu pro seniory vede místní komunikace, která 

ho spojuje se silnicí III. třídy III/28035.  

1.5.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

K objektu je proveden přívod vody ze studny, který přes domácí vodárnu s tlakovou nádobou 

bude rozveden k jednotlivým zařizovacím předmětům 

Odpadní splaškové vody budou po vyčištění na ČOV odvedeny do místní vodoteče. Vlastní ČOV 

potřebuje ke svému provozu dmychadlo, které bude osazeno mimo ČOV v plastovém vodotěs-

ném odvětraném kontejneru, připojení na el. energii 230V/50 Hz přes samostatný jistič bude v 

rámci domovního rozvodu el. energie. 

Kabely pro vedení NN jsou vedeny jako podzemní. Napojují se na silnici III. třídy a jsou vedeny 

až po přední stěnu. 

1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

1.6.1 Ochrana přírody a krajiny 

Stavba nijak neovlivní životní prostředí. Při stavbě nebude likvidována žádná zeleň. Provoz na 

stavbě není zdrojem hluku, otřesu, vibrací, prachu, zápachu, znečišťování vod a pozemních 

komunikací, kyselin, ropných produktů, odpadků a škodlivého záření. 

1.6.2 Ochrana podzemních a povrchových vod 

Splaškové odpadní vody budou z budovy svedeny do ČOV a následně do místního vodoteče. 

Území neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. 

1.6.3 Ochrana ovzduší a komunikací 

V průběhu stavby bude snižována úroveň prašnosti kropením plochy staveniště v suchých 

dnech. Výjezd na veřejnou komunikaci bude udržován v čistotě. 

1.6.4 Hluk 

Realizovaná stavba nebude zdrojem škodlivého hluku. V období výstavby budou omezené prá-

ce produkující zvýšený hluk pouze na denní období s vyloučením brzkých ranních a pozdních 

večerních hodin (tedy na období mezi 7:00 až 19:00). 
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1.6.5 Řešení 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 Kata-

log 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 

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 
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Kód odpadu, 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

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 01 

N 
Lepenka a papír 1 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 1,2 

Tabulka 1.1 Druh a způsob nakládání s odpady ze stavby [1] 

Směsný odpad bude roztříděn na jednotlivé složky podle katalogu odpadu. Stavitel zajistí ma-

nipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Při kolaudačním řízení předloží zhotovitel 

doklady o likvidaci odpadu. 

1.7 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 pra-

covní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat, na 

staveništi bude trvale přítomen stavbyvedoucí. 

1.8 Popis technologické etapy hrubé vrchní stavby 

1.8.1 Technická zpráva zařízení staveniště 

Řeší návrh zařízení staveniště pro provádění technologické etapy hrubé vrchní stavby. Zabývá 

se návrhem napojení na dopravní infrastrukturu s respektováním rozložení zařízení staveniště 

a způsobem dopravy materiálu. Blíže určuje příjezdové komunikace a případné dopravní ome-

zení. Určuje způsob skladování materiálu, včetně určení ploch k tomu určených. Specifikuje 

možnosti horizontální a vertikální dopravy materiálu na staveništi. Určuje způsob nakládání, 

likvidaci a případný přesun odpadů vzniklých během stavby. Specifikuje místa pro provádění 

stavebních prací na staveništi. Řeší napojení těchto míst na dopravní infrastrukturu. 
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1.8.2 Technická zpráva širších dopravních vztahů 

Úkolem je popis trasy dopravy materiálu z místa výroby do místa stavby v Žitětíně. Náplní 

zprávy je plán trasy znázorněný v mapových podkladech spolu s umístěním místa stavby, beto-

nárny a stavebnin. Součástí plánu jsou vyznačené kritické body, které je nutné posoudit, pří-

padně omezení dopravy spojené s průjezdem daných souprav. 

1.8.3 Návrh strojní sestavy 

Obsahem je seznam strojních zařízení, která budou použita při provádění technologické etapy 

hrubé vrchní stavby. U všech strojních zařízení budou uvedeny jejich technické parametry udá-

vané výrobcem, které jsou rozhodující pro jejich použití na daný úkol. Budou navrženy nákladní 

automobily, které budou použity pro přepravu materiálu na stavbu. Jejich návrh je nezbytnou 

součástí pro určení dopravní trasy na staveniště, který je uveden v samostatné kapitole baka-

lářské práce. 

1.8.4 Technologický předpis 

Pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby budou vytvořeny dva technologické předpisy a 

to na zdění z keramických bloků POROTHERM a na monolitickou stropní desku z železobetonu. 

Technologický předpis musí obsahovat: 

1. Obecné informace o stavbě 

2. Výpis materiálu 

3. Doprava a skladování 

4. Připravenost stavby a staveniště 

5. Personální obsazení 

6. Strojní sestavu 

7. Pracovní postup 

8. Jakost a kontrola 

9. BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

10. Ochrana životního prostředí 

11. Seznam obrázků, tabulek 

12. Literatura 

1.8.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla a koordinátora bezpeč-

nosti práce. Obecně je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, zejména zásady 

vyplývající z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a také Nařízení 

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

práci na staveništích. 

1.8.6 Kontrolní a zkušební plán 

Bude zpracován kontrolní a zkušební plán pro zdění z keramických bloků a monolitickou strop-

ní konstrukci. Plán se dělí na 3 části – vstupní, mezioperační a výstupní. U každé z kontrol je 
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vypracován podrobný popis jednotlivých bodů. Též je přiložena jednoduchá tabulka na prová-

dění kontrol obsahující stručný popis dané kontroly, zdroj dané kontroly, provedení kontroly 

příslušným pracovníkem, četnost kontroly, způsob provedení, výsledek, identifikační údaje 

zůčastněných s datem a jejich podpisem. 

1.8.7 Rozpočet 

Položkový rozpočet je proveden na oba technologické předpis v programu BUILDPower S. Při 

zpracování jsem vycházel z upravené projektové dokumentace a jejího následného vypracování 

výkazu výměr.  

1.9 Seznam tabulek 

TABULKA 1.1 DRUH A ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE STAVBY [1] ........................................................ 24 

1.10  Literatura 
[1] Vyhláška č. 381/2001 sb.: kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účel vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). In: 2008. Česká republika, 2008. Do-

stupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 
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2.1 Obecné informace 
Zařízení staveniště je řešeno pro technologickou etapu vrchní hrubé stavby a to konkrétně pro 

provádění zdění z keramických tvárnic POROHTERM a vodorovná železobetonová monolitická 

stropní konstrukce. 

Území pro umístění staveniště se nachází na pozemcích, které jsou až na jeden ve vlastnictví 

investora. Majitel jediného pozemku, který nevlastní investor, dal souhlas s jeho užíváním. 

Jedná se o zastavěnou část obce a výstavba je schválena v územním plánu. 

2.2 Napojení na dopravní infrastrukturu 

2.2.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Trasa dopravy materiálu je blíže řešena v samostatné kapitole bakalářské práce. Příjezd na 

staveniště je po místní komunikaci, na kterou se napojuje silnice III. třídy III/28035. Pro výjezd 

je používána stejná trasa jako pro příjezd. 

2.2.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

Pro dům pro seniory budou nově vybudovány některé přípojky. Jedná se o přípojky kanalizace, 

nízkého napětí a telekomunikační. Všechny tyto přípojky byly již zhotoveny v předchozí techno-

logické etapě. 

2.3 Připravenost staveniště 

2.3.1 Vybavení staveniště 

Prostor staveniště bude po celém svém obvodu oplocen plotem do výšky 1,8 m, který má za 

úkol zabránit vstup na staveniště nepovolaným osobám. Vjezd ze staveniště bude opatřen 

uzamykatelnou bránou, dosahující stejné výšky jako plot. Uvnitř staveniště budou zbudovány 

zpevněné plochy sloužící k dopravě, skladování a přípravě materiálu. Vybavení staveniště bude 

tvořit také zázemí pro pracovníky a uzamykatelný sklad pro úschovu materiálu a pracovních 

pomůcek. 

2.3.2 Staveništní inženýrské sítě 

Splašková kanalizace bude vybudována pro účely odvodu odpadních vod ze sanitárních zaříze-

ní. Napojí se na ČOV a povede v nezámrzné hloubce až k místu připojení.  

Vodovodní potrubí bude napojené ze studny. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce 

v zemi a zajistí dodávku vody pro sanitární buňky a míchačky. 

Přípojka elektřiny je na hranici pozemku v severní části. Elektřina bude vedena v chráničce 

v zemi až do místa navržených staveništních rozvaděčů. 
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2.3.3 Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy pro přípravu a skladování materiálu a sloužící k dopravě po staveništi jsou 

vytvořeny podle projektové dokumentace. Skládají se z 200 mm drceného kameniva o průmě-

ru 16 – 32 mm. 

2.3.4 Skladování keramických tvárnic a překladů 

Keramické tvárnice a překlady budou na stavbu dováženy pomocí nákladního automobilu Tatra 

Phoenix s hydraulickou rukou. Přeprava a skladování je na vratných dřevěných paletách rozmě-

rů 1000 x 1800 mm s nejvyšší hmotností 1415 kg. Keramické překlady budou dováženy na ne-

vratných hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm. Ke skladování bude využita zpevněná plocha 9 

x 5 m, která umožňuje předzásobení 1/3 materiálu. Palety mohou být uskladněny maximálně 

dvě na sobě s průchozí šířkou minimálně 750 mm. 

2.3.5 Skladovací kontejnery 

Uzamykatelné kontejnery rozměrů 2348 x 6058 mm s výškou 2800 mm budou na stavbě použi-

ty ke skladování maltové směsi, hydroizolace, tepelné izolace a ručního nářadí. Lze je také pou-

žít k uskladnění míchačky. 

2.4 Doprava na staveništi 
Staveniště umožňuje otáčení všech dopravních strojů, které jsou využity pro stavbu. Rychlost 

na staveništi bude omezena na 5 km/h. Komunikace je navržena v šířce od 12 do 17 m, se vzdá-

lenosti od objektu 2 m a 0,5 m od hranice pozemku. Při vjezdu na staveniště je nutné projet 

bránou o velikosti 7 m. 

K horizontální i vertikální dopravě materiálu lze využít vysokozdvižný vozík DESTA E 20. 

2.5 Zázemí pracovníků 
Na stavbě bude vybudováno zázemí pro pracovníky pomocí přemisťovatelných sanitárních a 

obytných kontejnerů. Buňka stavbyvedoucího je umístěna na okraji buněk tak, aby měl přehled 

o pohybu osob a techniky při realizaci. Veškeré kontejnery určené pro zázemí pracovníků bu-

dou připojené na elektřinu, sanitární navíc na přívod vody a kanalizační potrubí. 

2.6 Nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 
Na stavbě se nepředpokládá manipulace s ekologicky nebezpečnými materiály. Práce nebude 

mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad vzniklý během pracovního procesu bude roztří-

děn podle Katalogu odpadů do přistavěných kontejnerů. Katalog odpadů se nachází ve vyhláš-

ce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

postup při udělování souhlasu k vývozu a dovozu a tranzitu odpadů. 
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2.7 Výpočet spotřeby vody a elektrické energie pro staveniště 

2.7.1 Výpočet příkonu elektrické energie 

 

PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ  P1 

STAVEBNÍ STROJE 
PŘÍKON 

[kW] 

POČET 

[ks] 

CELKEM 

[kW] 

ELEKTRICKÁ ROZBRUŠKA 2,4 1 2,4 

PILA NA PORO MATERIÁL 1,35 2 2,7 

STAVEBNÍ MÍCHAČKA 0,8 1 0,8 

MÍCHADLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ 1,6 1 1,6 

ELEKTRODOVÁ SVÁŘEČKA 5 1 5 

VIBRAČNÍ LIŠTA 0,8 1 1 

ŘEZAČKA A OHÝBAČKA OCELOVÝCH PRŮTŮ 0,51 1 0,51 

CELKEM 14,01 

  

PŘÍKON OSVĚTLENÍ  P2 

STAVEBNÍ STROJE 
PŘÍKON 

[kW] 

POČET 

[ks] 

CELKEM 

[kW] 

KANCELÁŘ STAVBYVEDOUCÍHO 0,3 1 0,3 

ŠATNY PRACOVNÍKŮ 0,15 2 0,3 

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 0,15 1 0,15 

HALOGENOVÝ REFLEKTOR 0,4 3 1,2 

CELKEM 2,15 

 

Výpočet příkonu elektrické energie: 

S = 1,1 *                                

S = 1,1 *                                    

S = 13,1 kW 

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 – koeficient současnosti el. motorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

0,7 – fázový posun 

Nutný příkon energie pro staveništní provoz při realizace etapy hrubé vrchní stavby je 13,1 kW. 
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2.7.2 Výpočet spotřeby vody 

VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY  A 

NÁZEV ČINNOSTI 
SPOTŘEBA 

VODY  

MĚRNÁ 

JEDNOTKA 
MNOŽSTVÍ 

 

POTŘEBNÉ 

MNOŽSTVÍ 

VODY [l] 

OŠETŘOVÁNÍ BETONU 100 [m3] 49,33 4933 

VÝROBA MALTY 20 [m2] 353,8 7076 

CELKEM 12009 

 

Výpočet spotřeby vody pro provozní účely: 

Qa = (Sv * kn) / (t * 3600) 

Qa = (12009 * 1,5) / (8 * 3600) 

Qa = 0,63 [l/s] 

Výpočet spotřeby vody pro hygienické a sociální účely: 

Qb = (Pp * Ns * kn) / (t * 3600) 

Qb = (12 * 50 *2,7 ) / (8 * 3600) 

Qb = 0,06 [l/s] 

Výpočet průtoku: 

Q = Qa + Qb 

Q = 0,63 + 0,06 

Q = 0,69 [l/s] 

 

Q – spotřeba vody [l/s] 

kn – koeficient nerovnosti odběru 

    – pro provozní účely 1,5 

    – pro hygienické a sociální účely 2,7 

t – doby, po kterou je voda odebírána (8) 

Sv – celkové množství vody pro provozní účely 

Pp – počet pracovníků 

Ns – norma spotřeby vody na osobu na den 

Dimenzování potrubí: 

 

SPOTŘEBA 

VODY Q [l/s] 
0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 18,00 

JMENOVITÁ 

SVĚTLOST [mm] 
15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

 

Pro potřeby provádění stavby je navrženo potrubí DN 32. 
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2.8 Obytné kontejnery 

 
Obrázek 2.1 Standardní rozměry modulu obytného kontejneru [2] 

Nosná konstrukce: 

Je tvořena ocelovým rámem, svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými 

prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. Standardně 

obytný kontejner není opatřen otvory pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem. 

Podlaha: 

Pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tloušťky 100 mm, ulo-

žená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dře-

votřísková deska V 100, tloušťky 19 mm nebo cementotřísková deska, tloušťky 20 mm (pro 

kontejnery se sprchou), PVC podlahová krytina - mramorovaná, tloušťka 1,4 mm. Nosnost (za-

tížení) podlahy: standardně 2,5 kN/m2. 

Stěny: 

Lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťky 0,55 mm, minerální vlna tloušťky 80 mm, ulo-

žená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelo-

vé konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska, tloušťky 

10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okapové lišty bílé barvy. 

Vnitřní příčky: 

Bílá laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. 

U podlahy a stropu okapové lišty bílé barvy. 

Střecha: 

Nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tloušťky 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 100 mm, 

dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábra-

na), podhled laminovaná dřevotřísková deska tloušťky 10 mm, bílá, vsazená do plastových pro-

filů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost (zatížení): standardně 1,5 kN/m2. 

Vytápění: 
Kontejnery mohou být vybaveny závěsným stěnovým elektrickým konvektorem 750 – 2000W s 
vestavěným termostatem, se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou. 
 
Odvětrávání: 
Standardně jsou kontejnery odvětrávány okny. Volitelně lze obytný kontejner opatřit nuceným 
odvětráváním - ventilátorem. 
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2.8.1 Kancelář stavbyvedoucího – Obytný kontejner OK02A 

Dveře: 
Ocelové – pozinkovaný plech, tepelně izolované 810 x 1970 mm, typ ZK-1 oboustranně lakova-
né, z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní strany bílé, opatřené kováním klika/klika a zám-
kovou vložkou FAB. 
 
Elektroinstalace: 
3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000 
tažená ve stěnách kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami. 
- nástěnná rozvodnice 8 nebo 12 modulů, 
- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA, 
- jističe světelného okruhu, 10A/B 
- vypínače a zásuvky, dle ČSN nebo DIN (1x vypínač, 3x jednoduchá zásuvka) 
- svítidla zářivková 1x36W nebo 1x58W, s krytem 
- nástěnná venkovní přívodka a zásuvka CEE 5x32A 
 
Okna: 
Plastová, s izotermickým sklem U = 1,0 W/m2K. Okno jednokřídlé, otvíravé 900 x 1200mm 
opatřené venkovní plastovou roletou a pozinkovanou mříží. 
 

Obrázek 2.2 Obytný kontejner OK02 [2] 

2.8.2 Šatny pracovníků – Obytný kontejner OK03 

Dveře: 

Venkovní ocelové pozinkovaný plech, tepelně izolované 810 x 1970 mm, typ ZK-1. Oboustran-

ně lakované, z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní strany bílé, opatřené kováním kli-

ka/klika a zámkovou vložkou FAB. Vnitřní dřevěné standardní, plné bílé 810 x 1970 mm. 

Elektroinstalace: 
3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000 
tažená ve stěnách kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami. 
- nástěnná rozvodnice 8 nebo 12 modulů, 
- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA, 
- jističe světelného okruhu, 10A/B 
- jističe zásuvkového okruhu a topení 16A 2 ks 
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- vypínače a zásuvky, dle ČSN nebo DIN (1x vypínač, 3x jednoduchá zásuvka) 
- svítidla zářivková 1x36 W nebo 1x58 W, s krytem 
- osvětlovací těleso 1x60 W, s krytem 
- nástěnná venkovní přívodka a zásuvka CEE 5x32A 
 
Okna: 
Plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K. Okno jednokřídlé, otvíravé 1200 x 1200mm 
opatřené venkovní plastovou roletou a pozinkovanou mříží. 
 
 

Obrázek 2.3 Obytný kontejner OK03 [2] 

2.8.3 Sanitární buňka SAN20-01 

Dveře: 

Venkovní ocelové pozinkovaný plech, tepelně izolované 810 x 1970 mm, typ ZK-1. Oboustran-

ně lakované, z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní strany bílé, opatřené kováním kli-

ka/klika a zámkovou vložkou FAB. Vnitřní dřevěné standardní, plné bílé 810 x 1970 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, 
- jističe světelného okruhu, 10A/B 
- jističe zásuvkového okruhu a topení 16A 2 ks 
- vypínače a zásuvky, dle ČSN nebo DIN (2x vypínač, 5x jednoduchá zásuvka) 
- svítidla zářivková 2x36 W, s krytem 
- nástěnná venkovní přívodka a zásuvka CEE 5x32A 
 
Okna: 
Plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K. Okno jednokřídlé, otvíravé 1200 x 1200mm, 600 
x 600 mm opatřené venkovní plastovou roletou a pozinkovanou mříží. 
 
Vodoinstalace: 
Přívod vody: 1/2“ nebo 3/4‘‘ plastová, nebo měděná trubka. Odvod odpadní vody: trubka 
z PVC o 100 mm. Ohřev vody: elektrické boilery značka Stierel-Eltron 50 l. 
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Sanitární výbava a doplňky: 
umyvadla s bateriemi na studenou a teplou vodu, sprchovací boxy, pisoáry, zrcadla, police 
 
 

 
Obrázek 2.4 Sanitární buňka SAN20-01 [2] 

2.8.4 Skladový kontejner SK20 

Dveře: 

Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2300 mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním.  

 

Obrázek 2.5 Skladový kontejner SK20 [2] 
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3.1 Informace o místě výstavby 
Navrhovaná stavba se nachází ve městě Jičíněves v její části Žitětín. Jedná se o obec v Králove-

hradeckém kraji spadající pod okres Jičín. Místo je dostupné ze silnice I. třídy I/32, na kterou se 

napojuje silnice III. třídy III/28035, tato trasa bude využívána pro dopravu materiálu.  

 
Obrázek 3.1Umístění stavby[3] 

3.2 Trasa betonu – posouzení kritických úseků 
Doprava čerstvého betonu bude zajištěna autodomíchávačem STETTER C3 BASIC LINE z firmy 

TBG Východní Čechy – Betonárna Jičín. Vzdálenost místa výroby od stavby je 10,7 km. 

 
Obrázek 3.2 Trasa betonu na stavbu[3] 
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Bod 1: křižovatka 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 83 m. 

Autodomíchávač má poloměr otáčení 9,5 m. 

VYHOVUJE 

Bod 2:průjezd pod mostem 

Průjezdná výška mostní konstrukce je 5,2 m. 

Maximální výška autodomíchávače je 2,5m. 

VYHOVUJE 

Bod 3: křižovatka 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 20 m. 

Autodomíchávač má poloměr otáčení 9,5 m. 

VYHOVUJE 

Bod 4: křižovatka 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 65 m. 

Autodomíchávač má poloměr otáčení 9,5 m. 

VYHOVUJE                                                                              Obrázek 3.3 Posuzování kritických míst 1,2,3,4 [3] 

Bod 2: únosnost mostní konstrukce 

Únosnost mostu je 44 t. 

maximální nosnost autodomíchávače je 24,75 t. 

VYHOVUJE 

 

 

 

Bod 5: průjezd pod mostem 

Průjezdná výška mostní konstrukce je 4,95 m. 

Maximální výška autodomíchávače je 2,5m. 

VYHOVUJE 

 

 

 

                                                    

                                                                                                                                 Obrázek 3.4 Posuzování kritických míst 5 [3] 
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Bod 6: křižovatka 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 20 m. 

Autodomíchávač má poloměr otáčení 9,5 m. 

VYHOVUJE 

 

                                                                                                                          Obrázek 3.5 Posuzování kritických míst 6 [3] 

 

Bod 7: křižovatka 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 29 m. 

Autodomíchávač má poloměr otáčení 9,5 m. 

VYHOVUJE 

Bod 8: příjezd na staveniště 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 18 m. 

Autodomíchávač má poloměr otáčení 9,5 m. 

VYHOVUJE 

                                                                                                                              Obrázek 3.6 Posuzování kritických míst 7,8 [3] 

3.3 Trasa materiálu pro zdění a výztuže – posouzení kritických 

úsek 
Materiál na stavbu bude odebírán z prodejny DEK stavebniny v Jičíně. Délka vzdálenost od 

místa stavby je 12,6 km. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

                

Obrázek 3.7 Trasa ze stavebnin na stavbu [3] 
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Bod 1: kruhový objezd 

Poloměr kruhového objezdu je 15 m. 

Obrysový průměr otáčení nákladního automobilu 

je 18,5 m. 

VYHOVUJE 

Bod 2:křižovatka 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 74 m. 

Obrysový průměr otáčení nákladního automobilu 

je 18,5 m.                                                                                     Obrázek 3.8 Posuzování kritických míst 1,2 [3] 

VYHOVUJE 

                                                        

                                                                    

Bod 3: únosnost mostní konstrukce 

Únosnost mostu je 44 t. 

Maximální hmotnost nákladního automobilu je 

24,8 t. 

VYHOVUJE      

                                                                              Obrázek 3.9 Posuzování kritických míst 3 [3] 

 

                                                                                                                            

Bod 4: Průjezd pod mostem 

Průjezdná výška mostní konstrukce je 4,95 m. 

Maximální výška nákladního automobilu je 3,2 m. 

VYHOVUJE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Obrázek 3.10 Posuzování kritických míst 4 [3] 

                                                    

                                                                   

Bod 5: křižovatka 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 20 m. 

Obrysový průměr otáčení nákladního automobilu 

je 18,5m. 

VYHOVUJE 

 

                                                                                                                 Obrázek 3.11 Posuzování kritických míst 5 [3] 
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Bod 6: křižovatka 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 29 m. 

Obrysový průměr otáčení nákladního automobilu 

je 18,5m. 

VYHOVUJE 

Bod 7: příjezd na staveniště 

Poloměr směrového oblouku křižovatky je 18 m.              Obrázek 3.12 Posuzování kritických míst 6,7 [3] 

Obrysový průměr otáčení nákladního automobilu je 18,5m. 

VYHOVUJE 
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4.1 Stroje 

4.1.1 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 s hydraulickou rukou 

Obrázek 4.1 Nákladní automobil Tatra [4] 

Technické parametry: 

Průměr otáčení   18,5 m  

Užitečné zatížení  19 750 kg 

Max. přípustná hmotnost 30 000 kg 

Max. rychlost   85 km/h 

 

Hydraulická ruka FASSITY F135:  

 

 
Obrázek 4.2 Hydraulická ruka FASSITY F135 [5] 
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4.1.2 Vysokozdvižný vozík DESTA E 20 

 

Obrázek 4.3 Vysokozdvižný vozík [6] 

Technické parametry: 

h1 – Výška spuštěného zvedacího zařízení 2 270 mm 

h2 – Volný zdvih    70 mm 

h3 – Zdvih     3 300 mm 

h4 – Výška vyjetého zvedacího zařízení  3 800 mm 

h6 – Výška ochranného rámu kabiny  1 950 mm 

h7 – Výška sedadla    910 mm 

h10 – Výška závěsu tažného zařízení  510 mm 

I1 – Celková délka    3 125 mm 

I2 – Délka včetně zadní části vidlic  2 325 mm 

s – Tloušťky vidlic    40 mm 

e – Šířka vidlic     80 mm 

L  - Délka vidlic     800 mm 

b3 – Šířka nosiče vidlic    1070 mm 

m1 – Světlost pod zvedacím zařízením  90 mm  

m2 – Světlost ve středu rozvoru kol  105 mm 

Wa – Poloměr otáčení    1 661 mm 

Ast – Prac. uličky u palet 1000 x 1200 mm 3310 mm 

y – Rozvor kol     1 410 mm 

x – Vzdálenost břemene   330 mm 

c – Vzdálenost těžiště břemene   500 mm 

Vlastní hmotnost    3 350 kg 

Nosnost     2 000 kg 
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4.1.3 Nákladní vůz Avia 120 – 4x4 s kontejnerovou nástavbou 

 
Obrázek 4.4 Nákladní vůz Avia 120 – 4x4 [7] 

Technické parametry: 

Rozvod náprav    3 400 m 

Převis rámu od osy zadní nápravy 1 365 mm 

Celková délka    5 990 mm 

Rozchod kol přední nápravy  1 900 mm 

Rozchod kol zadní nápravy  1 740 mm 

Maximální nosnost   8 040 kg 

Celková hmotnost vozidla  11 990 kg 

Maximální zatížení přední nápravy 4 200 kg 

Maximální zatížení zadní nápravy 8 200 kg 

Maximální výkon motoru  152 kW 

Maximální rychlost   118 km/h 

Maximální stoupavost   30 % 

Poloměr otáčení   8,5 m 

4.1.4 Autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE,  

 
Obrázek 4.5 Autodomíchávač na podvozku Tatra T 158 [8] 
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Charakteristika: 

Velký objem plnění díky vysokému vodorysu, optimální jízdní vlastnosti dané nízkým těžištěm 

domíchávače, otěruvzdorné obložení násypky výsypky a otočného žlabu, dva odkapávací prs-

tence minimalizují znečištění v oblasti podpěrné konzoly ochrana proti opotřebení ´´Stetter-T-

Protect´´ (30 x 8 mm) na míchacích spirálách, velký volný prostor pro plnění badíí, hladké plo-

chy umožňují jednoduché a rychlé čištění, vysoký uživatelský a servisní komfort díky lehce a 

rychle vyměnitelným otěrovým prvkům. 

 

Technické parametry: 

Rozvod mezi přední a zadní nápravou 5 020 mm 

Rozvod mezi zadními nápravami 1 380 mm 

Celková délka    9 480 mm 

Celková šířka    2 550 mm 

Celková výška    3 147 mm 

Maximální rychlost   85 km/h 

Obrázek 4.6 Nástavba autodomíchávače STETTER C3 [8] 

Technické parametry nástavby: 

A – Průměr bubnu  2 300 mm 

B – Výška bubnu  2 499 mm 

C – Průjezdná výška  2 503 mm 

D – Výsypná výška  1 101 mm 

Hmotnost nástavby  4 350 kg 

Objem bubnu   8 m3 

Poloměr otáčení  9 500 mm 
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4.1.5 Autočerpadlo SCHWING S34X 

Obrázek 4.7 Autočerpadlo SCHWING S34X [8] 

Charakteristika: 

Optimální 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 mini-

mální prostorové nároky, snadno vyměnitelné otěrové díly systému Rockschieber, až 2 t uži-

tečného nákladu – rezerva pro příslušenství, extrémně klidné chování rozdělovacího výložníku 

se dosahuje Pulsar-Pro-řízením a MPS-řízením čerpací jednotnou, 2-m pracovní zdvih doprav-

ních pístů pro kontinuální (až 165 m3/h) tok betonu a minimální opotřebení, řídící 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. 

 

Technické parametry: 

Rozvod mezi přední a zadní nápravou 4 200 mm 

Rozvod mezi zadními nápravami 1 350 mm 

Celková délka    9 900 mm 

Celková šířka    2 500 mm 

Celková výška    3 650 mm 

Šířka zapatkování předních podpěr 6 210 mm 

Šířka zapatkování zadních podpěr 5 700 mm 

Maximální nosnost   11 500 kg 

Celková hmotnost vozidla  26 000 kg 

Vertikální dosah   34 000 mm 

Počet ramen    4  

Dopravní porubí   DN 125  

Pracovní rádius    550° 
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Obrázek 4.8 Dosah autočerpadla SCHWING S34X [8] 

 

4.1.6 Elektrická rozbrušovačka STAYER AGR 24-230AL 

                                                      
Obrázek 4.9 Elektrická rozbrušovačka STAYER AGR 24-230AL [9] 

Technické parametry:  

Napájecí napětí   

Jmenovitý příkon  2 400 W     

Průměr kotouče  230 mm 

Rychlost bez zatížení  5 600 min   

Váha    4,9 kg  
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4.1.7 Pila na PORO materiál – DEWALT DW 393 

 

 
Obrázek 4.10 Pila na PORO materiál – DEWALT DW 393 [10] 

Technické parametry:  

Výkon    700 W 

Příkon    1 350 W 

Napětí     20 V     

Délka lišty    42,5 cm 

Počet zdvihů naprázdno 3 300 k/min 

Závit vřetene   M14    

Váha    4,3 kg  

4.1.8 Rotační laser STABILITA LAR 250, stativ BST-K-L, nivelační lať 

 

Obrázek 4.11 Rotační laser STAVILITA LAR 250 [11] 

Technické parametry: 

Výkon      1 000 W 

Vlnová délka laseru    650 nm 

Samonivelační rozsah (horizontálně)  ±5° 

Přesnost laserového parsku horizontálně  ±0,1 mm/m 

Pracovní rozmezí s přijímačem   350 m 

Baterie       2 x D 1,5 V 

Provozní teplota    -20 – 60 °C  
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4.1.9 Stavební míchačka HECHT 2180 

 

Obrázek 4.12 Stavební míchačka HECHT 2180 [12] 

Technické parametry: 

Příkon   800 W 

Napájení  230 V / 50 Hz 

Objem nádrže  180 l 

Hmotnost  71 kg   

4.1.10 Míchadlo stavebních směsí STAYER M 1600 

 

Obrázek 4.13 Míchadlo stavebních směsí STAYER M 1600 [13] 

Technické parametry: 

Příkon   1 600 W 

Napájení  230 V / 50 Hz 

Rychlost bez zatížení 150-300/300-500 

Míchací metla  Ø 160 mm 

Závit vřetene   M 14 

Kroutící moment 37/18,5 Nm 

Váha   6 kg 
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4.1.11 Stavební kolečko 

 
Obrázek 4.14 Stavební kolečko [14] 

Technický popis: 

Kolo nafukovací bantam 400 x 100 mm. Korba o objemu 60 l bodově svařena s výztuhou. 

4.1.12 Elektrodová svářečka GE 145 W 

 

Obrázek 4.15 Elektrodová svářečka GE 145 [15] 

Technické parametry: 

Napájení  230 V 

Frekvence  50 - 60 Hz 

Max. příkon  5 000 W 

Min. pojistka  16 A 

Max. svářecí proud 100 A 

Regulační rozsah 40 – 100 A 

Třída izolace  H 

Druh ochrany  IP 21 

Hmotnost  14 kg 
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4.1.13 Vibrační lišta DYNAPAC BV 20 G 

 
 Obrázek 4.16 Vibrační lišta DYNAPAC BV 20 G [16] 

Technické parametry: 

Délka lišty:   2000 mm 

Šířka lišty:   170 mm 

Délka rukojeti:   1,8 + 1,8 m 

Motor HONDA CX25:   800 W 

Hmotnost:   14,8 kg 

Hladina hluku:   91 dB 

Naklápěcí lišta:   ANO 

Úroveň vibrací v rukojeti: 3,2 m/s-2AC BV 2 

4.1.14 Ponorný vibrátor WACKER IRSEN 38 

 

Obrázek 4.17 Ponorný vibrátor WACKER IRSEN 38 [17] 

Technické parametry: 

Napětí   42 V 

Proud   7 A 

frekvence  200 Hz 

Průměr tělesa  38 mm 

Délka tělesa  345 mm 

Hmotnost tělesa 2,2 kg 

Provozní hmotnost 10,4 kg 

Ochranná hadice  5 m 
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Připojovací kabel 15 m 

Vibrace   12 000/min 

4.1.15 Řezačka a ohýbačka ocelových prutů HITACHI VB 16 Y 

 

Obrázek 4.18 Řezačka a ohýbačka ocelových prutů HITACHI VB 16 Y [18] 

Technické parametry: 

Příkon     510 W  

Maximální průměr ohýbaného drátu 18 mm 

Čas střihu    3,1 s 

Čas ohybu    5,1 s 

Možnosti nastavení ohybu  45°, 90°, 135°, 180° 

Hmotnost    17 kg 

4.1.16 Ruční vrtačka HITACHI DV18D 

 

Obrázek 4.19 Ruční vrtačka HITACHI DV18D [19] 

Technické parametry: 

Maximální vrtací průměr v oceli  13 mm 

Maximální vrtací průměr ve dřevě  38 mm 

Maximální vrtací průměr v betonu 16 mm 

Maximální průměr šroubu  6 mm 

Maximální velikost vrutu  8 x 75 mm 

Napětí     14,4 V 

Hmotnost    2,4 kg 
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5.1 Obecné informace o stavbě 

5.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Dům pro seniory 

Místo stavby:  Žitětín 34, Jičíněves 

Kraj:   Královehradecký 

Katastrální území: Žitětín 659665 

Číslo pozemku:  57 

Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

5.1.2 Identifikační údaje investora 

Jméno:   Obec Jičíněves 

Kraj:   Královehradecký 

Obec:   Jičíněves 

Číslo popisné:  507 31 

Směrovací číslo: 82 

IČ:   002 71 641 

5.1.3 Identifikační údaje projektanta 

Jméno:   IBROS 

Projektant:  Ing. Iveta Vanišová 

Zod. projektant: Ing. Jaroslav Myšák, ČKAIT 0600143 

Kraj:   Královehradecký 

Obec:   Rychnov nad kněžnou 

Ulice:   Soukenická 

Číslo popisné:  164 

Směrovací číslo: 516 01 

5.1.4 Popis stavby 

Dům pro seniory je navržen jako nepodsklepený, jednopodlažní zastřešen valbovou střechou 

z plechové krytiny značky Blachotrapez. Tvar objektu je členitý o celkové max. rozměrech   

18,3 x 18,3 m. Založení je řešeno na základových pásech pod nosnými konstrukcemi a následně 

na základové desce tloušťky 100 mm. Nosný systém tvoří keramické zdivo POROTHERM a vo-

dorovné nosné konstrukce jsou vyhotoveny z monolitického železobetonu.  

Celkově je objekt rozdělený na 7 bytových jednotek. Samostatné bytové jednotky mají vlastní 

kuchyňský kout a sociální zařízení, pouze 2 byty mají společně sociální zařízení. 

Zastavěná plocha:  311,19 m2   

Počet bytových jednotek: 7 

Užitná plocha:   1 byt  - 29,20 m2 

                                                         2 byt – 31,04 m2 

                                                         3 byt - 31,04 m2 
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                                                         4 byt - 31,04 m2 

                                                         5 byt – 35,60 m2 

                                                         6 byt – 33,07 m2 

                                                         7 byt – 34,71 m2 

Celková užitná plocha:  256,18 m2  

Počet parkovacích míst:  4 

Výškové osazení:  0,000 = 259,700 m n m. Bpv 

5.1.5 Informace o pozemku 

Pozemek, na kterém bude stát nový objekt, se nachází v zastavěném území. Řešitelný objekt je 

situován na stavební parcele číslo 57. Podélná osa objektu míří přibližně směrem na severový-

chod. Parcela je přístupná z jihozápadní strany místní pozemní komunikace. Objekt je osazen 

v rovinatém terénu. 

5.2 Materiál 
Veškeré výkazy materiálů s podrobnými výpočty jsou uvedeny v položkovém rozpočtu vytvoře-

ném v programu BUILDpowerS, který je součástí Bakalářské práce. 

5.2.1 Hydroizolace 

Na základovou desku se provede vrstva penetračního nátěru DEKPRIMER, na který se následně 

nataví hydroizolační modifikovaný asfaltový pás ELASTER 40 speciál. 

NÁZEV OZNAČENÍ BALENÍ [kg] 
PLOCHA 

[m
2
] 

SPOTŘEBA 

[kg/m
2
] 

CELKEM 

[ks] 

POČET 

BALENÍ 

PENETRAČNÍ 

NÁTĚR 
DEKPRIMER 12 311,1 0,4 124,4 10,4 

 

NÁZEV OZNAČENÍ 
BALENÍ 

[m
2
] 

PLOCHA 

[m
2
] 

POČET 

BALENÍ 

MODIFIKOVANÝ 

ASFALTOVÝ PÁS 

ELASTERK 40 

SPECIAL 
12 715,3 59,6 

 

5.2.2 Vnější obvodová zdivo 

Vnější obvodová stěna je navržena z keramických bloků POROTHERM 40, rozměrů 

247/400/238 mm, pevnosti P10.  

NÁZEV OZNAČENÍ ROZMĚRY 
PLOCHA 

[m2] 

SPOTŘEBA 

[ks/m2] 

MNOŽSTVÍ 

[ks] 
ks/paleta 

POČET 

PALET 

PALETA 

[kg] 

CELKEM 

[t] 

OBVODOVÉ NOSNÉ 

ZDIVO 

POROTHERM 

40 P+D 
247/400/238 209,56 16 3305 60 55,01 1160 63,9 
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5.2.3 Vnitřní nosné zdivo 

Pro vnitřní nosné stěny je navrženo zdivo z keramických bloků POROTHERM 24 P+D, rozměrů 

372/240/238 s pevnosti P10. Toto zdivo bude sloužit k rozdělení jednotlivých bytů v objektu.  

NÁZEV OZNAČENÍ ROZMĚRY 
PLOCHA 

[m2] 

SPOTŘEBA 

[ks/m2] 

MNOŽSTVÍ 

[ks] 
ks/paleta 

POČET 

PALET 

PALETA 

[kg] 

CELKEM 

[t] 

VNITŘNÍ NOSNÉ 

ZDIVO 

POROTHERM 

24 P+D 
272/240/238 205,7 10,7 2200,9 60 37,1 1180 43,8 

 

5.2.4 Vnitřní nenosné zdivo 

Vnitřní příčky v jednotlivých bytových jednotkách jsou navrženy z keramických příčkovek 

POROTHERM 11,5 AKU rozměrech 497/115/238 mm, pevností P10 a zvukovou neprůzvučností 

RW = 47dB. Toto zdivo bude sloužit k oddělení jednotlivých bytů od koupelny a předsíně do 

obytných místností.  

NÁZEV OZNAČENÍ ROZMĚRY 
PLOCHA 

[m2] 

SPOTŘEBA 

[ks/m2] 

MNOŽSTVÍ 

[ks] 
ks/paleta 

POČET 

PALET 

PALETA 

[kg] 

CELKEM 

[t] 

VNITŘNÍ NENOSNÉ 

ZDIVO 

POROTHERM 

11,5 AKU 
497/115/238 107,7 8 861,6 96 8,98 1415 12,7 

 

5.2.5 Malta 

Pro zdění první vrstvy vnějších i vnitřních stěn se použije vápenocementová malta, nikoli tepel-

něizolační, která je více nasákavá a tím zvyšuje nebezpečí vzniku výkvětů u paty zdiva při zate-

čení stavby. Tepelněizolační malta slouží až k vyzdívání následujících vrstev. 

NÁZEV OZNAČENÍ ZDIVO 
PLOCHA 

[m2] 

SPOTŘEBA 

[l/m2] 

CELKEM 

[l] 
l/pytel ks/paleta 

POČET 

PALET 

MALTA POROTHERM TM 

POROTHERM 40 214,1 56 11989,6 50 50 4,8 

POROTHERM 24 P+D 205,7 23 4731,1 50 50 1,9 

POROTHERM 11,5 AKU 107,7 9 969,3 50 50 0,4 

 

 

5.2.6 Překlady 

Veškeré překlady jsou navrženy ze stejného materiálu jako zdivo, tedy z materiálu 

POROTHERM.   

U vnější obvodové zdi jsou nad každým otvorem použity čtyři překlady POROTHERM 7 

s vloženou tepelnou izolací 100 mm.  

U vnitřní nosné zdi je nad každým otvorem použito třech překladů POROTHERM 7. 

U vnitřních nenosných zdí je nad každým otvorem použit plochý překlad POROTHERM 11,5. 
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NÁZEV OZNAČENÍ ROZMĚRY POČET [ks] ks/paleta 
POČET 

PALET 

KERAMICKÝ 

PŘEKLAD 

POROTHERM 7 70/238/2250 4 20 0,2 

POROTHERM 7 70/238/1750 8 20 0,4 

POROTHERM 7 70/238/1500 44 20 2,2 

POROTHERM 7 70/238/1250 39 20 2,0 

POROTHERM 7 70/238/1000 16 20 0,8 

POROTHERM 11,5 115/71/2000 1 40 0,1 

POROTHERM 11,5 115/71/1250 12 40 0,3 

 

 

5.2.7 Tepelná izolace 

Při ukládání překladů na vnější obvodovou zeď je mezi překlady vložena tepelná izolace EPS tl. 

100 mm o rozměrech stejných jako rozměr překladu. 

NÁZEV OZNAČENÍ ROZMĚRY 
POČET 

[ks] 

1 ks 

[m
2
] 

CELKEM 

[m
2
] 

BALENÍ 

[m
2
] 

POČET 

BALENÍ 

TEPELNÁ IZOLACE EPS 

120/250/2250 1 0,6 0,6 2,5 0,2 

120/250/1750 1 0,4 0,4 2,5 0,2 

120/250/1500 11 0,4 4,4 2,5 1,8 

120/250/1250 3 0,3 0,9 2,5 0,4 

120/250/1000 4 0,3 1,2 2,5 0,5 

 

5.3 Doprava a skladování 

5.3.1 Primární doprava 

Veškerý stavební materiál bude na stavbu dopraven pomocí nákladního automobilu Tatra Pho-

enix. Materiál na stavbu bude odebírán z prodejny DEK stavebniny v Jičíně. Délka vzdálenost 

od místa stavby je 12,6 km.    

5.3.2 Sekundární doprava 

Pro vyložení přivezeného materiálu bude použito hydraulické ruky FASSITY F135, popřípadě 

vysokozdvižný vozík DESTA E 20. Doprava na staveništi bude prováděna pomocí vysokozdviž-

ného vozíku DESTA E 20. Tímto vozíkem bude řešena i vertikální doprava.    

5.3.3 Skladování 

Keramické tvárnice POROTHERM budou skladovány na předem připraveném místě, umístěném 

vedle staveništní komunikace, a budou průběžně doplňovány. Skladování maltové směsi, nářa-

dí a hydroizolace bude v uzamykatelném kontejneru. 
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5.4 Připravenost staveniště a pracoviště  

5.4.1 Připravenost staveniště 

Ve stavbě bude pokračovat stejná firma, jaká již prováděla hrubou spodní stavbu. Staveniště 

převzal stavbyvedoucí od investora už v době před začátkem veškerých stavebních prací. Inves-

tor předal se staveništěm i místa pro odběr vody, elektrické energie, kanalizační přípojku a 

místo napojení na příjezdovou komunikaci. Staveniště bylo předáno s kompletní dokumentací 

a byl proveden zápis do stavebního deníku. Staveniště je oploceno plotem do výšky 1,8 m. 

Vjezd na staveniště je přes uzamykatelnou bránu, vedoucí až na místní komunikaci, která ho 

spojuje se silnicí III. třídy III/28035. Na staveništi je umístěno dopravní značení omezující rych-

lost jízdy na 5 km/h, zakazující vstup a vjezd neoprávněným osobám a upozorňující na vjezd a 

výjezd ze stavby. Musí být vyznačena poloha a případně ochranná pásma veřejných sítí prochá-

zejících skrz staveniště. Na staveništi jsou vytvořeny zpevněné plochy překladiště zdícího mate-

riálu. Skladování maltové směsi a drobného materiálu je v uzamykatelném kontejneru. Zázemí 

pracovníků bude tvořeno stavebními kontejnery. Pro hygienu bude využit jeden sanitární kon-

tejner. Kontejnery budou napojeny na rozvod vody, kanalizace a elektrické energie. Stavbyve-

doucí bude mít vlastní obytný kontejner. 

5.4.2 Připravenost pracoviště 

Všichni pracovníci pohybující se na stavbě budou před zahájením prací řádně proškoleni o 

BOZP. Pracovní dodavatelské firmy budou mít bezpečnostní pomůcky, mezi které patří reflexní 

vesta, bezpečnostní přilba, rukavice a pevná obuv. Proces zdění začne až po skončení hrubé 

spodní stavby, přesně podle projektové dokumentace a po předepsané technologické přestáv-

ce nutné k dostačujícímu zpevnění základových konstrukcí. Základová deska musí být pevná a 

očištěna od prachu a jiného staveništního odpadu vzniklého při realizaci. Práce musí být pro-

váděny pouze za příznivých klimatických podmínek, jako je teplota nad 5 °C, v případě menší 

teploty je nutno provést příslušná opatření jako např. použití nemrznoucích směsí nebo tech-

nologické přestávku. V případě deště se musí práce přerušit a stávající zdi ochránit plachtou 

proti zatékání vody do keramických tvárnic. Při zdění od výšek 1,5 m bude práce probíhat na 

lešení. 

5.5 Personální obsazení 

5.5.1 Doprava materiálu 

1 x řidič nákladního automobilu – řidičské oprávnění CE s profesním průkazem 

1 x řidič vysokozdvižného vozíku – průkaz opravňující manipulaci s vysokozdvižným vozíkem 

5.5.2 Položení hydroizolace 

1 x vedoucí čety – střední vzdělání v oboru ukončené závěrečnou zkouškou a praxe v oboru 

4 x pomocný dělník – střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo maturitou 
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5.5.3 Vytyčení zdí 

1 x vedoucí čety – střední vzdělání v oboru ukončené závěrečnou zkouškou a praxe v oboru 

4 x pomocný dělník – střední vzdělání v oboru ukončené závěrečnou zkouškou 

5.5.4 Proces zdění 

1 x vedoucí čety – střední vzdělání v oboru ukončené závěrečnou zkouškou a praxe v oboru 

1 x obsluha míchačky – střední vzdělání v oboru ukončené závěrečnou zkouškou 

2 x zedník – střední vzdělání v oboru ukončené závěrečnou zkouškou 

5 x pomocný dělník – střední vzdělání v oboru ukončené závěrečnou zkouškou 

5.6 Strojní sestava 

5.6.1 Stroje 

- Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 s hydraulickou rukou 

- Vysokozdvižný vozík DESTEA E 20 

- Stavební míchačka HECHT 2180 

- Pila na PORO materiál DEWALT DW 393 

5.6.2 Pomůcky 

- Zednické kladivo, metr, provázek, lešení, vodováha, zednické lžíce, olovnice, palička, 

lopaty, nivelační přístroj, kyblíky, kolečka, hořák propan-butanová láhev, nůž na kobe-

rec  

5.6.3 Pomůcky BOZP 

- Brýle, rukavice, helmy, reflexní vesty, pevná obuv, žebřík, jistící pomůcky při práci ve 

výškách, pracovní oděv, pracovní obuv 

5.7 Pracovní postup 

5.7.1 Provedení hydroizolace 

Nejprve se provede izolace jen pod nosným zdivem s přesaham po obou stranách 150 mm, 

zbytek se dodělá až po skončení hrubých úprav na stavbě z důvodu, aby nebyla při realizaci 

ostatních stavebních procesů znehodnocena. 

Nejprve se provede vrstva penetračního nátěru základových pásu DEKPRIMER, na který se na-

taví hydroizolační modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 special. [20] 

5.7.2 Vytyčení zdiva 

Vedoucí čety provede vyznačení zdiva. Natáhne provázek z jedné stavební lavičky na druhou a 

v místě překřížení spustí olovnici, následně vyznačí body obrysu stavby. Postup bude opakovat 

pro vnější i vnitřní hranu zdí. Vyznačení zdiva se provede pomocí křídy a zkontroluje se shoda 

s projektovou dokumentací. [20] 



 
  64 
 

5.7.3 Položení první vrstvy cihel 

Po provedení hydroizolací bude následovat zaměření rovinnosti základové desky. Pomocí nive-

lačního přístroje se určí nejvyšší bod základové desky, ze které se následně vychází při zakládá-

ní první vrstvy cihel. První vrstva se zakládá na vodorovnou vrstvu vápenocementové malty o 

minimální tloušťce 10 mm. Vodorovnost malty se dosáhne pomocí nivelačního přístroje s latí a 

vyrovnávací soupravy, která se skládá ze dvou přípravků. Jeden výškově nastavitelný přípravek 

se postaví na nejvyšší bod základové desky, kde se vyrovná podle zabudované vodováhy do 

vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodící lištou vymezoval minimální tloušťku maltové 

vrstvy 10 mm. Poté se do úchytu přípravku upevní lať, na kterou nastavíme čtecí zařízení lase-

ru. Nyní přemístíme přípravek do místa, kde se zakládáním začínáme. Podle délky hliníkové 

latě se odměří vzdálenost druhého vyrovnávacího přípravku od prvního. Oba přípravky se po-

mocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem, zároveň se nastaví i po-

žadovaná šířka maltového lože a zkontroluje se vodorovná poloha vodících lišt. Poté naneseme 

maltové lože, které se urovná stahováním až do úrovně vodících lišt přípravků. Po nanesení 

malty do prvního úseku se jeden z přípravků přemísti ve směru postupu nanášení malty. Pře-

místěný přípravek se urovná do požadované výšky a nastaví se jeho vodorovná poloha. Postup 

nanešení a urovnání malty je stále stejný. Celý postup opakujeme, dokud není hotový souvislý 

úsek maltového lože v délce stěny. Zdění obvodových stěn se začíná v rozích osazením roho-

vých cihel. Mezi nimi se z vnější strany natáhne zednická šňůra. Podél ní se ukládají jednotlivé 

cihly první vrstvy, které se korigují pomocí vodováhy a gumové paličky. Přesah cihelných bloků 

přes hranu základu nesmí přesáhnout 1/6 tloušťky zdiva. [20] 

 

5.7.4 Zdění následujících vrstev zdiva 

Před nanášením malty pro následující vrstvy se navlhčí vrchní část cihel poslední vyzděné vrst-

vy. Zdění následujících vrstev se provede stejným způsobem a to za pomoci nanášecího válce. 

Malta se dávkuje do zásobníku nanášecího válce, odkud se dostává při rovnoměrném pohybu 

válce na ložnou plochu již položených cihel. Při pokládání jednotlivých cihel je třeba využívat 

spojení pero + drážka tak, že spodní okraj ukládané cihly se opře o vrch cihly již uložené a spus-

tí se po drážkách dolů na spodní vrstvu. Cihly se nesmí do konečné polohy posouvat po ložné 

ploše. U každé následující vrstvy zdiva musí platit, že vzdálenost svislých spár mezi sousedními 

vrstvami cihel je ve směru stěny 125 mm. [20] 

5.7.5 Zdění vnitřních nosných stěn 

Zdění vnitřních nosných stěn se provede stejným způsobem jako zdění obvodové stěny. Musí 

se ovšem hlídat správné napojení vnitřní nosné stěny na vnější nosnou stěnu. Cihla vnitřní stě-

ny se v místě napojení namaltuje z boku a přimáčkne k obvodové nosné stěně, v každé sudé 

vrstvě se zaváže do obvodové stěny pomocí vytvořené kapsy. [20] 
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Obrázek 5.1 Napojení vnitřní nosné stěny na vnější nosnou stěnu [20] 

5.7.6 Zdění příček 

Zdění příček provedeme stejným způsobem jako u předešlých konstrukcí. Napojení na nosné 

zdivo se provádí pomocí spony, která je uložena v každé druhé ložné spáře. Spona před vlože-

ním do namaltované spáry musí být namočena v maltě. Také styčná plocha cihel v místě napo-

jení na kolmou stěnu musí být namaltována. [20] 

 
Obrázek 5.2 Napojení vnitřní příčky na nosnou konstrukci [20] 

5.7.7 Osazení překladů 

Překlady POROTHERM 7 se osazují na výšku, svojí rovnou stranou do maltového lože a u líce 

obou podpor se k sobě zafixují měkkým drátem proti překlopení. Při správném osazení je na 

dolním líci překladu vidět nápis. Musí se dbát na správnou délku uložení. U překladů do délky 

1750 mm musí být osazeny na délku uložení 125 mm, větší délky se osazují na 200 mm. [20] 

 
Obrázek 5.3 Osazení překladů POROTHERM 7 [20] 
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Překlady POROTHERM 11,5 se osazuje obdobně jako předešlý překlad. 

 
Obrázek 5.4 Osazení překladů POROTHERM 11,5 [20] 

5.7.8 Dveřní a okenní otvory 

V příčkách se provede osazení zárubní ještě před započetím samotného zdění. Rám se zafixuje 

šikmými vzpěrami, vyrovná se pomocí klínů a obezdí příčkami. Upevnění k příčce je provede-

nou maltou, kde je třeba dbát na důkladné vyplnění profilu zárubně. K vytvoření parapetu a 

ostění v obvodových stěnách se použijí speciální cihly, které mají při povrchu umístěny dva ke 

střednicové ose symetrické otvory kryté přepážkami. Po zabudování se jeden z těchto otvorů 

odstraní a to ten blíže k vnějšímu okraji. Odstraněním otvoru se vytvoří průběžná drážka, do 

které se umístí tepelná izolace a provede se osazení dveřního nebo okenního rámu. [20] 

 
Obrázek 5.5 Vyklepnutí přepážky otvorů a vyplnění drážek izolací [20] 

5.8 jakost a kontrola kvality 
Podrobný plán jakosti a kontroly kvality je zpracovaný jako samostatná kapitola v bakalářské 

práci pod názvem Kontrolní a zkušební plán. 
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5.8.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Přejímka připravenosti staveniště 

- Kontrola strojní sestavy 

- Kontrola předchozích prací 

- Kontrola materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 

- Kontrola pracovníků 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola BOZP 

5.8.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola vytyčení zdí 

- Kontrola položení hydroizolace 

- Kontrola založení první vrstvy zdiva 

- Kontrola vyzdívání následujících vrstev 

- Kontrola provádění vnitřního zdiva 

- Kontrola otvorů 

- Kontrola osazení překladů 

5.8.3 Výstupní kontrola 

- Konečná kontrola geometrie 

- Kontrola celistvosti konstrukce 

5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji zpracována jako samostatná část Bakalář-

ské práce. Požadavky na splnění této části jsou zpracovány v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Pří 

zdění je prováděná práce ve výškách. Touto částí se řídí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliž-

ších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

5.10  Ochrana životního prostředí 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Práce nebude mít nega-

tivní vliv na životní prostředí. Odpad vzniklý během pracovních činností bude umístěn do při-

praveného kontejneru a po naplnění kontejneru bude odvezen na skládku. Tyto odpady se 

roztřídí dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. kterou stanoví Katalog 

odpadů. Podrobnější informace o vlivu stavby na životní prostředí se nachází v kapitole číslo 1. 

Technická zpráva se zaměřením na hrubou vrchní stavbu.  
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6.1 Obecné informace o stavbě 

6.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Dům pro seniory 

Místo stavby:  Žitětín 34, Jičíněves 

Kraj:   Královehradecký 

Katastrální území: Žitětín 659665 

Číslo pozemku:  57 

Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

6.1.2 Identifikační údaje investora 

Jméno:   Obec Jičíněves 

Kraj:   Královehradecký 

Obec:   Jičíněves 

Číslo popisné:  507 31 

Směrovací číslo: 82 

IČ:   002 71 641 

6.1.3 Identifikační údaje projektanta 

Jméno:   IBROS 

Projektant:  Ing. Iveta Vanišová 

Zod. projektant: Ing. Jaroslav Myšák, ČKAIT 0600143 

Kraj:   Královehradecký 

Obec:   Rychnov nad kněžnou 

Ulice:   Soukenická 

Číslo popisné:  164 

Směrovací číslo: 516 01 

6.1.4 Popis stavby 

Dům pro seniory je navržen jako nepodsklepený, jednopodlažní zastřešen valbovou střechou 

z plechové krytiny značky Blachotrapez. Tvar objektu je členitý o celkové max. rozměrech   

18,3 x 18,3 m. Založení je řešeno na základových pásech pod nosnými konstrukcemi a následně 

na základové desce tl. 100 mm. Nosný systém tvoří keramické zdivo POROTHERM a vodorovné 

nosné konstrukce jsou vyhotoveny z monolitického železobetonu.  

Celkově je objekt rozdělený na 7 bytových jednotek. Samostatné bytové jednotky mají vlastní 

kuchyňský kout a sociální zařízení, pouze 2 byty mají společně sociální zařízení. 

Zastavěná plocha:  311,19 m2   

Počet bytových jednotek: 7 

Užitná plocha:   1 byt  - 29,20 m2 

                                                         2 byt – 31,04 m2 

                                                         3 byt - 31,04 m2 
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                                                         4 byt - 31,04 m2 

                                                         5 byt – 35,42 m2 

                                                         6 byt – 33,07 m2 

                                                         7 byt – 34,71 m2 

Celková užitná plocha:  239,58 m2  

Počet parkovacích míst:  4 

Výškové osazení:  0,000 = 259,700 m n m. Bpv 

6.1.5 Informace o pozemku 

Pozemek, na kterém bude stát nový objekt, se nachází v zastavěném území. Řešitelný objekt je 

situován na stavební parcele číslo 57. Podélná osa objektu míří přibližně směrem na severový-

chod. Parcela je přístupná z jihozápadní strany místní pozemní komunikace. Objekt je osazen 

v rovinatém terénu. 

6.2 Materiál 
Veškeré výkazy materiálů s podrobnými výpočty jsou uvedeny v položkovém rozpočtu vytvoře-

ném v programu BUILDpowerS který je součástí Bakalářské práce. 

6.2.1 Beton 

Strop nad 1. NP je proveden z železobetonu C 20/25 tloušťky 150 mm. Nad nosnými stěnami je 

zřízen věnec a ztužující pásy z totožného železobetonu. 

POPIS JEDNOTKA  MNOŽSTVÍ 

BETON NA DESKU STROPU Z BETONU C 20/25 [m
3
] 38,45 

BETON NA ZTUŽUJÍCÍ PÁSY A VĚNEC Z BETONU C 20/25 [m
3
] 10,85 

 

6.2.2 Bednění 

Bednění bude zhotoveno z flexibilního ručního systému pro bednění stropů Dokaflex. 

NÁZEV JEDNOTKA  MNOŽSTVÍ 

BEDNĚNÍ STROPŮ DESKOVÝCH, BEDNĚNÍ VLASTNÍ - ZŘÍZENÍ [m
3
] 256,35 

BEDNĚNÍ STROPŮ DESKOVÝCH, BEDNĚNÍ VLASTNÍ - ODSTRANĚNÍ [m
3
] 256,35 

BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ A VĚNCŮ - ZŘÍZENÍ [m
3
] 19,89 

BEDNĚNÍ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ A VĚNCŮ - ODSTRANĚNÍ [m
3
] 19,89 

 

6.2.3 Výztuž 

Pro výztuž bude použita betonářská ocel 10425 (B500 B). Objem výztuže v betonu bude 100 

kg/m3 
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NÁZEV JEDNOTKA  MNOŽSTVÍ 

VÝZTUŽ STROPŮ Z OCELI 10425 (B500 B)  t 3,84 

VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSU A VĚNCŮ, OCEL 10425 (B500 B) t 1,08 

 

6.3 Doprava a skladování 

6.3.1 Primární doprava 

Primární doprava čerstvého betonu bude zajištěna autodomíchávačem STETTER C3 BASIC LINE 

z firmy TBG Východní Čechy – Betonárna Jičín. Vzdálenost místa výroby od stavby je 10,7 km. 

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

stavebniny v Jičíně. Délka vzdálenost od místa stavby je 12,6 km.   

6.3.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava čerstvého betonu bude zajištěna autočerpadlem SHWING S34X. Ostatní 

materiál dovezená na stavby pomocí Tatra Phoenix 6x6 bude složen hydraulickou rukou 

FASSITY F135 nebo pomocí vysokozdvižného vozíku DESTA E 20. Pro manipulaci materiálu na 

stavbě bude používán vysokozdvižný vozík DESTA E 20. 

6.3.3 Skladování 

Skladování výztuže bude na zpevněném odvodněném povrchu, jednotlivá výztuž od sebe bude 

oddělena podle druhů a průměru. Bude chráněna před vnějšími vlivy například plachtou. Bude 

uložena na dřevěných hranolech ukládaných po 1 m tak, aby nedocházelo k nadměrnému pro-

hýbání výztuže. 

6.4 Připravenost staveniště a pracoviště 

6.4.1 Připravenost staveniště 

Ve stavbě bude pokračovat stejná firma, jaká již prováděla předcházející technologické etapy. 

Staveniště převzal stavbyvedoucí od investora, už v době před začátkem veškerých stavebních 

prací. Investor předal se staveništěm i místa pro odběr vody, elektrické energie, kanalizační 

přípojku a místo napojení na příjezdovou komunikaci. Staveniště bylo předáno s kompletní 

dokumentací a byl proveden zápis do stavebního deníku. Staveniště je oploceno plotem do 

výšky 1,8 m. Vjezd na staveniště je přes uzamykatelnou bránu, vedoucí až na místní komunika-

ci, která ho spojuje se silnicí III. třídy III/28035. Na staveništi je umístěno dopravní značení 

omezující rychlost jízdy na 5 km/h, zakazující vstup a vjezd neoprávněným osobám a upozorňu-

jící na vjezd a výjezd ze stavby. Musí být vyznačena poloha a případně ochranná pásma veřej-

ných sítí procházejících skrz staveniště. Na staveništi jsou vytvořeny zpevněné plochy překla-

diště zdícího materiálu. Skladování maltové směsi a drobného materiálu je v již stojící uzamy-

katelné kůlně. Zázemí pracovníků bude tvořeno uzamykatelnými kontejnery. Pro hygienu bude 
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využit jeden sanitární kontejner. Kontejnery budou napojeny na rozvod vody, kanalizace a 

elektrické energie. Stavbyvedoucí bude mít vlastní obytný kontejner. 

6.4.2 Připravenost pracoviště 

Všichni pracovníci pohybující se na stavbě budou před zahájením prací řádně proškoleni o 

BOZP. Pracovní dodavatelské firmy, budou mít bezpečnostní pomůcky, mezi které patří reflexní 

vesta, bezpečnostní přilba, rukavice a pevná obuv. Proces výstavby lešení a bednění může začít 

až po skončení zdění, přesně podle projektové dokumentace. Základová deska musí být pevná 

a očištěna od prachu a jiného staveništního odpadu vzniklého při realizaci, totéž platí pro nos-

né zdivo. Veškeré nepřesnosti se zapíší do stavebního deníku. Práce musí být prováděny pouze 

za příznivých klimatických podmínek. Pokud teplota klesne pod 5 °C, musí se zavést opatření 

pro betonáž v mrazu a o buď použitím betonů vyrobených z cementu s vysokou počáteční pev-

ností, nebo použití vyšších pevnostních tříd betonů. Případně použití betonů s obsahem super-

plastifikačních urychlující tvrdnutí. Jeli maximální denní teplota větší než 30 °C, musí být beton 

ošetřován kropením nebo překrýváním vlhkými plachtami. 

6.5 Personální obsazení 

6.5.1 Doprava materiálu 

1 x řidič nákladního automobilu – řidičské oprávnění CE s profesním průkazem 

1 x řidič autočerpadla – řidičské oprávnění CE s profesním průkazem 

1 x řidič vysokozdvižného vozíku – průkaz opravňující manipulaci s vysokozdvižným vozíkem  

6.5.2 Montáž a odstranění bednění  

1 x vedoucí čety – střední vzdělání v oboru ukončené závěrečnou zkouškou a praxe v oboru 

2 x tesař, lešenář – střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo maturitou 

4 x pomocný dělník – střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo maturitou 

6.5.3 Armování stropní konstrukce 

1 x vedoucí čety – střední vzdělání v oboru ukončené závěrečnou zkouškou a praxe v oboru 

6 x vazač – střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo maturitou, vazačský průkaz 

6.5.4 Betonáž stropní konstrukce 

1 x vedoucí čety – střední vzdělání v oboru ukončené závěrečnou zkouškou a praxe v oboru 

1 x řidič čerpadla betonové směsi – střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo maturitou 

3 x betonář – střední vzdělání v oboru s výučním listem nebo maturitou  

6.6 Strojní sestava 

6.6.1 Stroje 

- Nákladní automobil Tatra phoenix 6x6 s hydraulickou rukou 
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- Autodomíchávač STETTER C3 BASIC LINE 

- Autočerpadlem SHWING S34X 

- Vysokozdvižný vozík DESTAE E20 

- Elektrická rozbrušovačka STAYER AGR 24-230 AL 

- Elektrodová svářečka GE 145 W 

- Vibrační lišta DYNAPEC BV 20 g 

- Ponorný vibrátor WECKER IRSEN 38 

- Řezačka a ohýbačka ocelových prutů HITACHI VB 16 Y 

6.6.2 Pomůcky 

- Lopata, ocelové hrábě, tesařské kladivo, laťová vodováha, kombinované kleště, staho-

vací lať, hřebíky 

6.6.3 Pomůcky BOZP 

- Brýle, rukavice, helmy, reflexní vesty, pracovní obuv, jistící pomůcky při práci ve výš-

kách, pracovní oděv 

6.7 Pracovní postup 

6.7.1 Montáž bednění stropní konstrukce 

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

deformované díly a rovněž díly, jejichž funkce je zeslabena opotřebením, korozí nebo stářím se 

nesmí používat. Nejprve rozložíme podélné a příčné nosníky po obvodu a nastavovacím třme-

nem provedeme hrubé výškové nastavení stropní podpěry. Poté nasadíme spouštěcí hlavici 

H20 do stropní podpěry, přitom dbáme na spouštěcí výšku (a). Postavíme opěrné trojnožky, do 

kterých nasuneme stropní podpěry, které následně upevníme upínací pákou. [21] 

Obrázek 6.1 Hrubé výškové nastavení, nasazení spouštěcí hlavice H20, postavené trojnožky se stropními podpěrami 

[21] 

 

Dále pomocí montážních vidlic uložíme podélné nosníky do spouštěcích hlavic, které následně 

znivelujeme podle výšky stropu. [21] 
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Obrázek 6.2 Uložení podélného nosníku a znivelování [21] 

Na ně uložíme příčné nosníky také pomocí montážních vidlic. Dbáme na to, aby pod každým 

předpokládaným místem styku desek ležel nosník. [21] 

 
Obrázek 6.3 Uložení příčných nosníku a znivelování [21] 

Následuje montáž mezipodpěr. Přidržovací hlavici H20 DF nasadíme na vnitřní trubku stropní 

podpěry a zajistíme integrovaným třmenem. [21] 

  
Obrázek 6.4 Montáž mezipodpěr [21] 

Maximální vzdálenost podpěr jsou dvě značky. [21] 
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Obrázek 6.5 Vzdálenost podpěr [21] 

Dále následuje uložení panelů Dokadur kolmo k příčným nosníkům. [21] 

 
Obrázek 6.6 Uložení panelů Dokadur [21] 

Bednění musí být očištěno od veškerých nečistot. Musí být zajištěna těsnot mezi spoji jednotli-

vých desek, aby se zabránilo ztrátě jemných částic. Také se nastříká odbedňovacím prostřed-

kem, který zajistní snadné odbednění aby nedošlo k poškození konstrukce. [21] 

6.7.2 Armování stropní konstrukce 

Před uložením výztuže do bednění musí statik společně se stavbyvedoucím zkontrolovat 

správnost podle projektové dokumentace. Kontroluje se především správnost materiálu, druh 

ocele, velikost průměru, počet prutů, třmínky, délka výztuže. Dále znečištění výztuže, jestli není 

od barvy, oleje, maziva nebo jiných nežádoucích látek. Vazači zhotoví výztuž stropní konstrukce 

podle výkresu výztuže, který je součástí projektové dokumentace. Pro zajištění správné polohy 

výztuže se použijí distanční podložky. Na podepřené pruty se uloží spodní výztuž, která se při-

drátuje k distančním podložkám. Dále se uloží výztuž v kolmém směru na spodní výztuž, vzniklá 

síť se zajistí přidrátováním. Poté se na rozmístěné montážní stoličky uloží horní výztuž, která se 

zajistí opět přidrátováním. Horní výztuž se uloží v obou směrech stejným způsobem jako spod-

ní výztuž. Na uloženou výztuž se zřídí pochozí lávka sloužící pro pohyb pracovníků při betonáži. 

6.7.3 Betonáž stropní konstrukce 

Betonáž stropní konstrukce bude probíhat čerpáním čerstvého betonu z výložníku ramene 

autočerpadla SHWING S34X. Musí být dodržena maximální výška 1,5 m pro ukládání betonu, 

aby nedošlo k oddělení hrubých a jemných zrn kameniva. Betonovat se bude v pruzích širokých 

jeden metr. To umožní snadnější kontrolu roviny pracovníkům, kteří se snadněji dostanou na 
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jakékoliv místo povrchu ihned po provedení betonáže. Rotační laser se postaví do místa s vol-

ným výhledem po pracovní oblasti. Rotační tyč je vybavena laserovým detektorem, který je 

nastaven do roviny. Nejprve se v rozích po půl metru ode zdí vybetonují malé plochy, které se 

udusají a vyrovnají do požadované výšky budoucí podlahy. Tyto plochy se poté spojí, a vznik-

nou pruhy betonu, které jsou srovnané do výšky budoucí podlahy. Mezi tyto plochy se násled-

ně ukládá beton, pěchuje rovná a hladí. Beton se bude hutnit vibrační lištou, pouze tam, kam 

se nedostane se zhutní ponorným vibrátorem. Při vibrování se dbá na to, aby se nedotýkalo 

výztuže, která by následně vlivem vibrací mohla být vychýlena ze své polohy. 

6.7.4 Ošetřování stropní konstrukce 

Začátek ošetřování stropní konstrukce začne až po dosazení předepsané pevnosti, aby nedo-

cházelo k vyplavování cementového zrna. Beton se udržuje vlhký minimálně 7 dní. Je nutné 

udržovat beton stále vlhký a to pomocí kropení vodou nebo vlhkými fóliemi proti nadměrnému 

odpařování vody. Při poklesu teplot pod 5 °C je nutná ochrana pomocí rohoží, které brání za-

stavení hydratace. Odkryté plochy tuhnoucího betonu se musí chránit před vyplavováním ce-

mentu z čerstvého betonu a před mechanickým nebo chemickým poškozením. 

6.7.5 Odbednění stropní konstrukce 

S odbedňováním se může začít až po předepsané technologické přestávce, která je 28 dní. Po 

uplynutí této doby je možné odstranit bednění. Jako první se odstraní mezipodpěry, které se 

odloží na ukládací palety. Po odstranění mezipodest zůstane už jen rastr podpěr, tím vznikne 

dostatečný prostor pro pojíždění mobilních zařízení a ukládacích palet. [21] 

 
Obrázek 6.7 Odstranění mezipodpěr a uložení na pojízdné zařízení [21] 

Spouštění stropního bednění se provede úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice. [21] 

  
Obrázek 6.8 Uder na klín spouštěcí hlavice [21] 
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Dále se odstraní uvolněné díly. Sklopíme příčné nosníky, vytáhneme je a odložíme na ukládací 

palety. Nosníky pod stykem desek ještě zůstanou na místě. [21] 

 
Obrázek 6.9 Odstranění uvolněných dílů [21] 

Poté se odstraní panely Dokadur, které se také odloží na ukládací palety. [21] 

  
Obrázek 6.10 Uložení panelů na palety [21] 

Jako poslední se demontují stropní podpěry. Vnitřní trubka se uchytí rukou. Otevře se nastavo-

vací třmen, aby byla vnitřní trubka uvolněna a zasune se. [21] 

 

 
Obrázek 6.11 Demontáž stropní podpěry [21] 

Po odbednění se každý prvek očistí od zbytků betonu a odbedňovacího přípravku. [21] 

6.8 Jakost a kontrola kvality 
Podrobný plán jakosti a kontroly kvality je zpracovaný jako samostatná kapitola Bakalářské 

práce pod názvem Kontrolní a zkušební plán. 

6.8.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola projektové dokumentace 
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- Kontrola připravenosti staveniště 

- Kontrola předchozích prací 

- Kontrola pracovníků 

- Kontrola strojní sestavy 

- Kontrola materiálu bednění 

- Kontrola dodávky výztuže 

- Kontrola uskladnění výztuže 

- Kontrola klimatických podmínek 

6.8.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola bednění stropní konstrukce 

- Kontrola armování stropní  

- Kontrola dodávky čerstvého betonu 

- Kontrola betonáže 

- Kontrola zhutnění 

- Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 

- Kontrola odbednění 

6.8.3 Výstupní kontrola 

- Kontrola geometrie 

- Kontrola celistvosti konstrukce 

6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji zpracována jako samostatná část Bakalář-

ské práce. Požadavky na splnění této části jsou zpracovány v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Pří 

provádění monolitické stropní konstrukce je taktéž prováděná práce ve výškách. Touto částí se 

řídí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

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

6.10   Ochrana životního prostředí 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Práce nebude mít nega-

tivní vliv na životní prostředí. Odpad vzniklý během pracovních činností bude umístěn do při-

praveného kontejneru a po naplnění kontejneru bude odvezen na skládku. Tyto odpady se 

roztřídí dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. kterou stanoví Katalog 

odpadů. Podrobnější informace o vlivu stavby na životní prostředí se nachází v kapitole číslo 1. 

Technická zpráva se zaměřením na hrubou vrchní stavbu.  
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7.1 Zdění 

7.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Bude provedena kontrola úplnosti provedení projektové dokumentace, ta musí být zpracována 

dotyčným odpovědným projektantem podle platné vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci 

staveb, zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a také normy ČSN 01 3481 

pro Výkresy stavebních konstrukcí. Musí obsahovat například okótované stavební půdorysy 

všech podlaží se správně zakreslenými nosnými a dělícími konstrukcemi, otvory v těchto kon-

strukcích a umístění zařizovacích předmětů. Dále musí obsahovat přesný druh a množství ma-

teriálu, skladby daných konstrukcí, konstrukční detaily a postup provádění prací. Projektová 

dokumentace musí být překontrolována za účasti hlavního stavbyvedoucího a investora před 

zahájením prací a v případě nejasností se vyčká na její nápravu. 

7.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Při přejímce staveniště se kontroluje jeho stávající stav, výška oplocení 1,8 m a umístění do-

časného značení. Dále se kontrolují zpevněné plochy pro skladování materiálu, odpadů, stav a 

rozměry příjezdové komunikace a místo určené pro zázemí pracovníku. Provádí se také kontro-

la napojení staveniště na elektrickou energii, vodu a kanalizaci. 

7.1.3 Kontrola strojní sestavy 

U kontroly strojů se dbá hlavně na to, aby byly schopné vykonávat práce, k nimž jsou určené. 

Kontroluje se zejména technický stav, jako je například ošetření důležitých součástek proma-

záním, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjí. U zdviha-

cích zařízení se kontroluje zdvihací mechanizmu a provede se také kontrola nářadí, zda není 

poškozeno. Kontroluje se také, zda jsou po skončení práce stroje a nářadí uloženy na svých 

místech. Dále se kontrolují ochranné pracovní pomůcky, jejich počet, stáří čistota. 

7.1.4 Kontrola předchozích prací 

Kontrola se provede v souladu s  ČSN 73 0205. Zkontroluje se čistota, rovinnost, geometrické 

odchylky a provedení betonové základové desky. Zdění může být započato až poté, co betono-

vá základová deska dosáhla 70 % stanovené charakteristické pevnosti. Povolené geometrické 

odchylky jsou dány tabulkou z normy ČSN EN 13 670 a rovinnost základové desky nesmí na 2,0 

m délky překročit 15 mm. 
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Tabulka 6.1 Mezní odchylky [22] 

7.1.5 Kontrola materiálu 

Při dodání na stavbu se provede kontrola dodacího listu s dodaným materiálem. U dodávky 

zdicích prvků a maltových směsí se zkontroluje druh výrobce, označení, datum výroby a čistota. 

Je nutné zkontrolovat, jestli nedošlo při přepravě k poškození výrobku a případně uplatnit re-

klamaci u dodavatele stavebního materiálu. Po kontrole je vystaven dokument o jakosti sta-

vebního materiálu a vše je zapsáno do stavebního deníku. 

U hydroizolačního materiálu se kontroluje dodané množství a druh materiálu pro danou tech-

nologickou etapu. Dále se kontroluje prohlášení o vlastnostech výrobku, jeho označení a jestli 

není žádným způsobem poškozen. Mezní odchylka od přímosti nesmí být větší než 20 mm na 

10 m délky. 

U malt pro zdění se kontroluje objemová hmotnost malty, která nesmí být menší než 1300 

kg/m3 a charakteristická počáteční pevnost která je 0,15 MPa. 

Zdící materiál je dodáván na dřevěných nevratných paletách. Z každé dodávky je vybráno 10 

vzorků pro kontrolu mezních rozměrů. Mezní odchylky jsou dány výpočtovými vztahy stanove-

nými ČSN EN 777-1  

Mezní odchylky průměrných změřených hodnot v souboru vzorků: 

           
                                    Tabulka 6.2 Mezní odchylky průměrných hodnot [22] 
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Největší přípustné rozměry:

                  
                               Tabulka 6.3 Nejvyšší přípustné rozměry [22] 

7.1.6 Kontrola skladování materiálu 

Materiál musí být skladován na zpevněné odvodněné ploše. Skladování zdícího materiálu bude 

na nevratných dřevěných paletách a to max. dvě na sobě. Průchozí šířka mezi jednotlivými 

paletami bude minimálně 750 mm, tato šířka umožní bezproblémový průchod pracovníků. 

Skladování suchých maltových směsí bude v uzamykatelné kůlně, kde na ní nepůsobí povětr-

nostní vlivy ani dešťové srážky. Uskladnění hydroizolačního materiálu bude také v uzamykatel-

né kůlně na dřevěných pokladcích do výšky 1,5 m a zajištěn proti rozvalení. Penetrační nátěr 

bude také v uzamykatelné kůlně skladován v plechovkách uložený plnícím otvorem vzhůru do 

maximální výšky 2 m. 

7.1.7 Kontrola pracovníků 

Provede se kontrola u všech pracovníků, zda byli seznámeni s pracovním postupem a proško-

leni o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden záznam ve stavebním deníku spolu s podpi-

sy zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného 

oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či 

jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. Dělníci můžou být podrobeni decho-

vé zkoušce. 

7.1.8 Kontrola klimatických podmínek 

Měření teploty je prováděno celkem čtyřikrát během dne. Ráno, v poledne a večer, přičemž 

večerní hodnota se při výpočtu průměrné teploty započítává dvakrát. V případě klesnutí teplo-

ty pod 5 °C, a nebo zvýšení nad 30 °C musí být provedeny opatření, jako jsou použití nemrz-

noucí směsi, kropení materiálu nebo úplně přerušení práce. Rychlost větru nesmí stoupnout 

nad 11 m/s. Práce se nesmí probíhat za deště, sněžení a snížené viditelnosti v místě práce na 

vzdálenost menší než 30 m. 

7.1.9 Kontrola BOZP 

Všichni zaměstnanci budou proškoleni o BOZP. Provede se kontrola veškerých bezpečnostních 

opatření uvedených v samostatné kapitole Bakalářské práce pod názvem Bezpečnost a ochra-

na zdraví při práci. 
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7.1.10 Kontrola vytyčení zdí 

Podle projektové dokumentace se překontroluje správné vytyčení zdiva celého vyzdívacího 

podlaží a správnost vyznačení umístění a rozměrů budoucích okenních a dveřních otvorů. 

7.1.11 Kontrola položení hydroizolace 

Zkontroluje se kvalita provedení a natavení hydroizolačních pásů, jestli místo položení odpoví-

dá místu provádění zdiva. Dále se překontroluje přesah pásů, který je minimálně 150 mm a 

jejich poškození. 

7.1.12 Kontrola založení první vrstvy zdiva 

Při zakládání první vrstvy zdiva se kontroluje správný postup provádění stanovený technologic-

kým předpisem. Minimální tloušťka malty musí být 10 mm a její nanášení vychází z nejvyššího 

bodu základové konstrukce, který zjistíme pomocí nivelačního přístroje. Dále se zkontroluje 

rovinnost a správnost osazení rohových cihel, mezi kterými je natažena šňůra. Podle této šňůry 

se kontroluje rovinnost vyzdívané vrstvy zdiva mezi rohovými cihlami. Výškové nerovnosti mezi 

jednotlivými cihlami nesmí přesahovat 1 mm a vodorovný přesah hrany základové konstrukce 

nesmí přesahovat 1/6 tloušťky zdiva. 

7.1.13 Kontrola vazeb zdiva a tloušťky spár 

Ke kontrole správného výškového modulu během zdění nám bude sloužit dřevěná lať. Dřevěná 

lať bude délky odpovídající výšce budoucí projektové stěny, a které se připraví značky po 125 

mm. Vyzdění následujících vrstev se provede s odsazením po 125 mm oproti předešlé vrstvě. 

Tohoto přesahu se docílí použitím polovičních rohových cihel, které se vytvoří nařezáním ce-

lých nebo použitím speciálních rohových cihel. U keramických bloků POROTHERM P+D se ne-

provádí promaltování svislé styčné spáry, spojení je provedeno na péro a drážku. Tloušťka lož-

né spáry se pohybuje v rozmezí 10 – 12,5 mm ± 1 mm, nesmí být tenčí než 16 mm a tlustší jak 

15 mm. Hloubka nevyplněné spáry nesmí být větší než 15 mm od líce zdiva. 

7.1.14 Kontrola provedení vnitřního zdiva 

Vyzdívání nosného a dělícího vnitřního zdiva se provádí totožným způsobem jako vyzdívání 

předešlých konstrukcí. Navíc se kontroluje správné zavázání vnitřního zdiva do obvodového, 

které se provádí do kapsy v každé druhé řadě do hlouby ¼ šířky obvodového zdiva. Je nutné 

dbát zvýšené pozornosti při napojování příček na nosné stěny. V první vrstvě se kontroluje 

namaltování svislé stěny keramického bloku, který se přimáčkne k nosné zdi. V každé druhé 

vrstvě se kontroluje propojení nerezových ocelových spon, které se připevní svislou částí po-

mocí hmoždinek a šroubů k nosné stěně a vmáčknutím vodorovné části do malty ložné spáry 

v příčce. Mezera vznikající mezi stropní konstrukci a poslední vrstvou příčky se vyplní montážní 

pěnou. 

7.1.15 Kontrola otvorů 

V příčkách se provede osazení dveřních zárubní před započetím samotného procesu zdění. 

Provede se kontrola vyvážení a zafixování šikmými vzpěrami a pomocí klínů. Během vyzdívání 
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se kontroluje upevnění k příčce, které se provede maltou. 

Kontrolují se minimální rozměry a pravoúhlost otvoru, který musí být minimální skladebné 

velikosti budoucího okenního nebo dveřního rámu. K vytvoření ostění a parapetu v nosných 

stěnách se použijí speciální cihly, které mají při povrchu tvořící líc stěny umístěny dva ke střed-

nicové ose symetrické velké otvory kryté přepážkami. Po zabudování se odstraní jeden z těchto 

otvorů a to ten, který je blíže k vnějšímu okraji. Vytvoření drážky v ostění se vytvoří střídáním 

celého a polovičního rozměru. Zkontroluje se uložení parapetu, kde se tyto speciální cihly kla-

dou do malty vedle sebe na sraz. 

7.1.16 Kontrola osazení překladů 

Při osazování překladů se nejdříve na překladišti provede kontrola sestavení kombinace pře-

kladů a tepelně izolačního materiálu. Překlady se osazují do maltového lože tak, aby byl vidět 

jejich nápis na spodní straně. Délka osazení překladu se liší podle jeho délky. Překlady do délky 

1750 mm musí být osazeny na délku uložení 125 mm, delší pak na délku 200 mm. Překlady 

nesmějí být ukládány na poloviční cihly, které byly vytvořeny nařezáním celých, ale pouze jen 

na speciální poloviční cihly. 

7.1.17 Kontrola geometrie 

Kontrolují se mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků, mezní odchylky vzdáleností proti-

lehlých konstrukcí a mezní odchylky celkové rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch 

z normy ČSN 73 0205. Kontroluje se provedení vazeb zdiva, jestli je provedeno odsazení styčné 

spáry v každé vrstvě o 125 mm. Dále proveden a čistota ložných spár, minimální rozměry a 

pravoúhlost dveřních a okenních otvorů. 

 

 Tabulka 6.4 Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků [24] 
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 Tabulka 6.5 Mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí [24] 

 

 Tabulka 6.6 Mezní odchylky orientace konstrukcí [24] 

 

7.1.18 Kontrola celistvostí konstrukce 

Dle projektové dokumentace se zkontroluje vizuálně a měřením kompletnost, provedení kon-

strukcí, poloha velikost otvorů. Kontroluje se čistota, neporušenost a bezpečnost konstrukce. 

7.2 Monolitická stropní konstrukce 

7.2.1 Kontrola projektové dokumentace 

Bude provedena kontrola úplnosti provedení projektové dokumentace, ta musí být zpracována 

dotyčným odpovědným projektantem podle platné vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci 

staveb, zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu a také normy ČSN 01 3481 

pro Výkresy stavebních konstrukcí. Musí obsahovat například okótované stavební půdorysy 

všech podlaží se správně zakreslenými nosnými a dělícími konstrukcemi, otvory v těchto kon-

strukcích a umístění zařizovacích předmětů. Dále musí obsahovat přesný druh a množství ma-

teriálu, skladby daných konstrukcí, konstrukční detaily a postup provádění prací. Projektová 
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dokumentace musí být překontrolována za účasti hlavního stavbyvedoucího a investora před 

zahájením prací a v případě nejasností se vyčká na její nápravu 

7.2.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Při přejímce staveniště se kontroluje jeho stávající stav, výška oplocení 1,8 m a umístění do-

časného značení. Dále se kontrolují zpevněné plochy pro skladování materiálu, odpadů, stav a 

rozměry příjezdové komunikace a místo určené pro zázemí pracovníku. Provádí se také kontro-

la napojení staveniště na elektrickou energii, vodu a kanalizaci. 

7.2.3 Kontrola předchozích prací 

Kontrolují se mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků, mezní odchylky vzdáleností proti-

lehlých konstrukcí a mezní odchylky celkové rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch 

z normy ČSN 73 0205. Kontroluje se provedení vazeb zdiva, jestli je provedeno odsazení styčné 

spáry v každé vrstvě o 125 mm. Dále provedení a čistota ložných spár, minimální rozměry a 

pravoúhlost dveřních a okenních otvorů. 

7.2.4 Kontrola pracovníků 

Provede se kontrola u všech pracovníků, zda byli seznámeni s pracovním postupem a proško-

leni o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden záznam ve stavebním deníku spolu s podpi-

sy zúčastněných osob. U pracovníků vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného 

oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či 

jiným dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. Dělníci můžou být podrobeni decho-

vé zkoušce. 

7.2.5 Kontrola strojní sestavy 

U kontroly strojů se dbá hlavně na to, aby byly schopné vykonávat práce, k nimž jsou určené. 

Kontroluje se zejména technický stav, jako je například ošetření důležitých součástek proma-

záním, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjí. U zdviha-

cích zařízení se kontroluje zdvihací mechanizmus. Provede se také kontrola nářadí, zda není  

poškozeno. Kontroluje se také, zda jsou po skončení práce stroje a nářadí uloženy na svých 

místech. Dále se kontrolují ochranné pracovní pomůcky, jejich počet, stáří čistota. 

7.2.6 Kontrola materiálu bednění 

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

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

7.2.7 Kontrola dodávky výztuže 

Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnosti a čistota skladování, jestli se shoduje objednáv-

ka s dodacím listem. Do konstrukcí se může vkládat pouze betonářská ocel, která má potvrze-

nou jakost hutním testem. Ocel bez zaručených vlastností se může používat jen jestli je to vý-

slovně uvedeno v projektu. Je nutné zkontrolovat jednotlivé profily, počet, druh, délky, ohyby, 

třmínky, ukončení prutů, čistotu povrchu. Veškerá výztuž bude řádně označena: označení vý-
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robku – svařovací síť, tyč – číslo normy ČSN EN 10080, jmenovité rozměry a skupina oceli. Nut-

né je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a deformaci výztužných 

vložek, které by ovlivnili 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. 

7.2.8 Kontrola uskladnění výztuže 

Skladovaná výztuž musí být uložena na zpevněném odvodněném povrchu, oddělená podle 

druhu a průměrů. Chráněna před vnějšími vlivy třeba plachtou, na dřevěných hranolech uklá-

daných po 1 m tak, aby nedocházelo k nadměrnému prohýbání výztuže. Výztuž nesmí být zne-

čištěná 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 dodr-

žet průchozí prostor 750 mm. 

7.2.9 Kontrola klimatických podmínek 

Měření teploty je prováděno celkem čtyřikrát během dne. Ráno, v poledne a večer, přičemž 

večerní hodnota se při výpočtu průměrné teploty započítává dvakrát. V případě klesnutí teplo-

ty pod 5 °C, a nebo zvýšení nad 30 °C musí být provedeny opatření, jako jsou použití nemrz-

noucí směsi, kropení materiálu nebo úplně přerušení práce. Rychlost větru nesmí stoupnout 

nad 11 m/s. Práce se nesmí provádět na za deště, sněžení a snížené viditelnosti v místě práce 

na vzdálenost menší než 30 m. 

7.2.10 Kontrola bednění stropní konstrukce 

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

tvrdnutí minimálně 7 dní, kdy beton nabude pevnosti pro udržení sama sebe. Správné rozmís-

tění stojek podle projektové dokumentace. Výšková úroveň bednění se musí shodovat s pro-

jektovou dokumentací.  Musí být zajištěna těsnost mezi spoji jednotlivých desek, aby se zabrá-

nilo ztrátě jemných částic. Zkontrolují se veškeré prostupy ve stropu, dle projektové dokumen-

tace. Bednění musí být očištěné od úlomků, sněhu, ledu a stojaté vody. Dále musí být natřené 

nebo nastříkané odbedňovacím prostředkem, který zajistí snadné odbednění konstrukce, aby 

nedošlo k poškození vybetonovaných částí. Při návrhu bednění se musí počítat s tím, že jako 

poslední se budou oddělávat svislé podpěry. Mezní odchylky bednění jsou u vodorovného 

bednění dle překlenutého rozponu do 4 m ± 6 mm, do 8 m ± 8 mm, do 16 m ± 15 mm. 

7.2.11 Kontrola armování stropní konstrukce 

Před uložením výztuže do bednění musí statik a stavbyvedoucí zkontrolovat podle Projektové 

dokumentace 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 vrstvy, která závisí na třídě prostředí podle Projektové doku-

mentace. Tloušťka krytí musí být vždy větší než průměr prutu. Je-li maximální zrno kameniva 
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betonu větší než 32 mm tak se krytí vypočte jako součet průměru výztuže + 5 mm. Tolerance 

krycí vrstvy betonu je + 5 mm až 10 mm. Vystupující výztuž bude před přivařením k výztuži 

svislých prutů zbavena nečistoty od zeminy, mastnoty a povrchové rzi, ta se odstraní okartáčo-

váním ocelovým kartáčem. Lehké zrezivění povrchu výztuže je přípustné. Výztuž nesmí bránit 

správnému ukládání a zhubování 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 nenos-

ných svarů.  

 

                                                           Tabulka 6.7 Mezní polohy výztuže [22] 

 Tabulka 6.8 Mezní odchylka polohy výztuže [22] 
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7.2.12 Kontrola dodávky čerstvého betonu 

Stavbyvedoucí zkontroluje každou dodávku čerstvého betonu. Zkontroluje dodací list, kde je 

doložena kvalita, třída čerstvého betonu, složení, potřebné certifikace, atesty a dodané množ-

ství. 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 zhruba 0,3 m3 betonu. 

 

Kontrola konzistence čerstvého betonu: 

       - Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2 

 

Tabulka 6.9 Zkouška sednutím [25] 

                                                     

       - Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 

 

Tabulka 6.10 Zkouška Vebe [25] 

 

       - Zkouška zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4

 

Tabulka 6.11 Zkouška zhutnitelnosti [25] 
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       - Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 

 

Tabulka 6.12 Zkouška rozlitím [25] 

 

7.2.13 Kontrola betonáže 

K betonáži může dojít, když je teplota větší než 5 °C. Je nutné vytvořit na staveništi vhodné 

podmínky pro betonáž, aby byla provedena v co nejkratší době a nedocházelo ke znehodnoco-

vání čerstvého betonu. Beton se má ukládat tak, aby už zůstal na místě a nemuselo se s tím 

jinak manipulovat. Lití betonu je možné z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k oddělení 

hrubých a jemných kamenných zrn. Výška vrstvy betonu závisí na použitě 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 uklá-

dání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, 

mrazu, vodě, dešti a sněhu. 

7.2.14 Kontrola zhutnění 

Beton uložený do bednění, se musí dostatečně zhutnit. Ukládání a zhutňování musí být tak 

rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení jednotlivých vrstev, a tak pomalé, aby se zabránilo 

nadměrnému přetěžování bednění a podpěrného lešení. Při vibrování musíme dávat pozor, 

abychom se nedotýkali uložené výztuže, která by se díky otřesům mohla vychýlit ze své přede-

psané polohy. Vibrovat se musí symetricky, vždy musí dojít k převibrování předchozí vrstvy. 

Maximální výška vrstvy při vibrování pomocí latí je 200 mm. 

7.2.15 Kontrola technologické pauzy a ošetření betonu 

Kontroluje se rovnoměrné kropení betonu. Kropení se aplikuje alespoň dvakrát za den. S ošet-

řováním se začne 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 spo-

jích proti odkrytí. 

Odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu se musí chránit před vyplachováním cemen-

tu z čerstvého betonu a před mechanickým nebo chemickým poškozením. Teplota nesmí kles-

nout pod 5 °C do nárůstu jeho pevnosti na 5 MPa. Doba ošetřování betonu závisí na teplotě 

povrchu betonu a vývoji pevnosti betonu. Pokud klesne teplota pod 5 °C a konstrukce je již 
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vybetonována, přijmou se opatření pro ochranu betonové konstrukce před mrazem. Musí se 

zabránit úniku hydratačního tepla nejlépe zakrytím a izolováním konstrukce před mrazem na-

příklad fólií. 

 
                                                                 Tabulka 6.13 Doba ošetření betonu [22] 

7.2.16 Kontrola odbednění 

Stropní konstrukce se zcela odstraní až po uplynutí potřebné technologické pauzy. Dřívější 

odstranění bednění nebo pouze některých částí musí být konzultováno se statikem. Bednění se 

musí odstraňovat tak, aby se konstrukce nevystavovala přetížení, nárazům nebo poškozením. 

Po odbednění se provede zkouška pevnosti tvrdoměrnou metodou pomocí Schmidlova kladív-

ka. 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 stavbyve-

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

zvlhčí vodou a zaplní čerstvým betonem z vysokopevnostního cementu podle prověřeného 

technologického předpisu. Menší kazy povrchu lze opravit pačokem nebo cementovou maltou. 

Veškeré závady, je nutné konzultovat s projektantem a statikem, kteří na základě odborného 

posouzení sjednají nápravu. Po odbednění se každý prvek musí očistit od zbytků betonu a od-

bedňovacího přípravku. 

7.2.17 Kontrola geometrie 

Kontrolují se mezní odchylky. Rovinnost povrchů, přímost hran a rozměry musí odpovídat do-

voleným odchylkám v následujících tabulkách. 
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 Tabulka 6.14 Povolené odchylky pro povrch [22] 

 Tabulka 6.15 Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků [24] 

 Tabulka 6.16 Mezní odchylky orientace konstrukce [24] 
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7.2.18 Kontrola celistvosti konstrukce 

Dle projektové dokumentace se zkontroluje vizuálně a měřením kompletnost, provedení kon-

strukce, poloha a velikost otvorů. Kontroluje se čistota, neporušenost a bezpečnost konstruk-

ce. Provádění dalších prací může být započato až po určené technologické přestávce. 
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8.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bez-

pečnost a ochranu zdraví při práci 

8.1.1 Příloha č. 1 Obecné požadavky 

8.1.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 

Pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepo-

volaných fyzických osob.  Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovo-

laných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bez-

pečnostní značkou. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 

ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezpro-

střední blízkosti. [26] 

Opatření: 

Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m. Na vstupní bráně bude instalována výstražná značka 

,,Zákaz vstupu na staveniště´´, pro vjez staveništních vozidel bude platit omezení rychlosti na 5 

km/h. Bude probíhat pravidelná kontrola strojů vyskytujících se na staveništi. Po celou dobu 

výstavby bude povolen vstup jen s ochranou přilbou. 

8.1.1.2 Zařízení pro rozvod energie 

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

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 

musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. [26] 

Opatření: 

Elektrická energie pro zařízení staveniště bude vedena v chráničce v zemi. Pracovníci budou 

používat oděv, který zabraňuje vzniku úrazu elektrickým proudem a musí vykonávat činnost 

takovým způsobem, aby nedošlo k poškození elektrických rozvodů. Hlavní vypínač elektrického 

zařízení bude označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Všichni pracovníci budou 

seznámeni s jeho polohou. 

8.1.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabil-

ní. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 

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

prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu kon-

strukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 

Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem. [26] 

Opatření: 

Na pracovištích nacházejících se ve výškách budou provedena příslušná opatření, zabraňující 

pádu osob. Proces výstavby bude probíhat pouze za dodržení pracovních podmínek, které jsou 
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stanoven v technologickém předpisu tak, aby nedošlo k ohrožení osob vyskytujících se na stav-

bě. 

8.1.2 Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

8.1.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmín-

kami majícími vliv na bezpečnost práce.  Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v 

průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, 

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

posunutí nebo uvolnění. [26] 

Opatření: 

Pracovníci budou být řádně proškoleni a musí mít průkazy způsobilosti k ovládání pracovních 

stojů. Budou prováděny namátkové kontroly na alkohol.  

8.1.2.2 Míchačky 

Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální polo-

ze. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek směsi do 

míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky není dovoleno 

čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vklá-

dány do rotujícího bubnu. [26] 

Opatřeni: 

Pracovníci musí být seznámeni s postupem míchání a dodržováním bezpečnostních zásad. 

8.1.2.3 Čerpadla směsi a stojní míchačky 

Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové smě-

sí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání. Vyús-

tění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických 

osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo 

minimalizováno. Pojízdné autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo pře-

hledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 

tuto manipulaci. [26] 

Opatření: 

Manipulovat s čerpadlem může jen osoby k tomu určená. Budou dodržovány zásady pro pro-

voz čerpadel – nepřehýbat hadice, nemanipulovat e spojkami a ručně přemisťovat hadice a 

potrubí nejsou li pro to konstruovány, nevstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného 

prostoru u koncovky hadice. Čerpání betonové směsi bude započato až po stabilizace autočer-

padla. Při čerpání bude zajištěn vhodný způsob komunikace. 
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8.1.2.4 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. [26] 

Opatření: 

Pracovníci pracující na zhutnitelnosti betonu budou proškoleni o správném provádění a dodr-

žování bezpečnostních podmínek 

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

8.1.3.1 Požadavky na skladování materiálu 

Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí 

být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které 

bude zabudován do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmís-

tění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komu-

nikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. [26] 

Opatření: 

Skladování bude řešeno na zpevněné ploše. Palety z keramických tvárnic budou maximálně 2 

na sobě a mezi sebou budou mít minimální prostor 750 m. Skladování výztuže bude na dřevě-

ných hranolech ukládaných po 1 m. Skladování hydroizolace a malty bude v uzamykatelném 

skladovacím kontejneru. 

8.1.3.2 Betonářská práce a práce související 

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 zajiš-

tění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové pod-

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

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

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

zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky. Odbedňování 

nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí 

zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhoto-

vitelem. [26] 

Opatření: 

Bednící desky k sobě musí doléhat, aby nedošlo k protečení betonové směsi. Bednění provádí 

oprávněné osoby, které jsou řádně proškoleny. Při čerpání bude zajištěn vhodný způsob ko-

munikace mezi obsluhou provádějící ukládání betonu a obsluhou autočerpadla. Odbednění 
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může začít až po technologické pauze, kterou stanoví projektová dokumentace. Částečné od-

bednění je možné už dříve, za přítomnosti statika. 

8.1.3.3 Železářské práce 

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

fyzické osoby nebyli ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. Při stříhání několika prutů 

současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován, pruty musí být upevněny nebo zajiště-

ny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. [26] 

Opatření: 

Při manipulaci s výztuží bude použit ochranný oděv a rukavice, aby se předešlo úrazům vznik-

lých z ostrých hran. 

8.1.3.4 Zednické práce 

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

nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, 

aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě vyzdívanou stěnu 

se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vá-

zání rohů. [26] 

Opatření: 

Pracovníci při vyzdívání budou postupovat podle technologického postupu. Při vyzdívání z le-

šení bude provedeno opatření proti pádu osob. 

8.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bez-

pečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpe-

čím pádu z výšky nebo do hloubky 

8.2.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Zajištění proti pádu bude řešeno pomocnou konstrukce zábradlí ve výšce 1,1 m nad úrovní 

podlahy. [27] 

8.2.2 Používání žebříků 

Žebřík bude vždy zajištěn proti podklouznutí protiskluzovými podložkami. Sklon bude minimál-

ně 2,5 : 1, za příčlemi s volným prostorem alespoň 0,8 m a u paty ze strany přístupu volný 

prostor minimálně 0,6 m. Po žebříku nebude současně sestupovat/vystupovat více osob na-

jednou. [27] 

8.2.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  

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 
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vhodnou výstroj pro uložení drobného materiálu nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

[27] 

8.2.4 Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

Musí být ohrazený nebezpečný prostor zábradlím o výšce 1,1 m. Ohrožený prostor musí mít 

šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m pří práci ve výšce od 3 m do 10 m. [27] 

8.2.5 Přerušení práce ve výškách 

Veškeré práce ve výškách musí být přerušeny za následujících podmínek: 

- Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

- Čerství vítr o rychlosti 11 ms-1 

- dohlednost v místě práce menší než 30 m 

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

[27] 

8.3 Literatura 
[26] Nařízení vlády č. 591/2006 sb.: o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. In: 2006. Česká republika, 2006. Dostupné z: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/ 

[27] Nařízení vlády č. 362/2005 sb.: o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In: 2005. Česká republika, 

2005. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: Hrubá vrchní stavba 
   

Objekt: 
 

Dům pro seniory Žitětín 
    

Rozpočet: Dům pro seniory  
    

Objednatel: Obec Jičíněves IČ: 
  

      
DIČ: 

  

         

Zhotovitel: IRBOS IČ: 
  

   
DIČ: 

  

      

Vypracoval: Ešpandr Pavel 
    

Rozpis ceny 
 

Dodávka Montáž Celkem 

HSV 
  

605 287,23 382 957,47 988 244,69 

PSV 
  

68 106,55 44 017,09 112 123,64 

MON 
  

0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 
 

0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 
 

0,00 0,00 0,00 

Celkem 
 

673 393,78 426 974,56 1 100 368,33 

Rekapitulace daní 
      

Základ pro sníženou DPH 15 % 1 100 368,33 CZK 

Snížená DPH 
 

15 % 165 055,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Základní DPH 
 

21 % 0,00 CZK 

Zaokrouhlení 
   

-0,33 CZK 

Cena celkem s DPH 
  

1 265 423,00 CZK 

         

         

 
v Brně 

 
dne 

 
26.5.2015 
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Položkový rozpočet  

S: Ešpandr Hrubá vrchní staba 

O: 01 Dům pro seniory Žitětín 

R: 01 Dům pro seniory Žitětín 

       

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       520 712,55 
1 311238113R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 

mm 
m2 205,69250 794,00 163 319,85 

    KONSTRUKCE OSY X :          

    BYT 1-2 : 7,75*3   23,25000     

    BYT 2-3 : 7,75*3   23,25000     

    BYT 3-4 : 7,75*3   23,25000     

    BYT 5 - TZB MÍSTNOST : 2,60*3   7,80000     

    BYT 6 - TZB MÍSTNOST : 2,60*3   7,80000     

    BYT 6 (SCHODIŠTĚ) - BYT 7 : 7,75*3   23,25000     

    KONSTRUKCE OSY Y :          

    CHODBA + ZÁDVEŘÍ + BYT 5 : 17,5*3*2   105,00000     

    SCHODIŠTĚ - BYT 6 : 3,5*3   10,50000     

    PŘEKLADY : -1,25*0,25*8   -2,50000     

    DVEŘE : -1*2,08*9   -18,72000     

    PŘEKLADY : 1,25*0,25*9   2,81250     

2 311238216R00 Zdivo POROTHERM 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm m2 209,56150 1 233,00 258 389,33 

    1NP :          

    JV : 18,3*3   54,90000     

    OKNA : -1,25*1,5*6   -11,25000     

    PŘEKLADY : -1,5*0,25*6   -2,25000     

    JZ : 18,3*3   54,90000     

    OKNA : -1,25*1,5*4   -7,50000     

    PŘEKLADY : -1,5*0,25*4   -1,50000     

    OKNA : -0,75*1*2   -1,50000     

    PŘEKLADY : 1*0,25*2   0,50000     

    DVEŘE : 1,8*2,08   3,74400     

    PŘEKLADY : -2,25*0,25   -0,56250     

    SZ : 28,42*3   85,26000     

    OKNA : -1,5*1,5*2   -4,50000     

    PŘEKLADY : -1,75*0,25*2   -0,87500     

    OKNA : -1,25*1,5   -1,87500     

    PŘEKLADY : -1,5*0,25   -0,37500     

    OKNA : -1*1,5*2   -3,00000     

    PŘEKLADY : -1,25*0,25*2   -0,62500     

    DVEŘE : -1*2,08   -2,08000     

    PŘEKLADY : -1*0,25   -0,25000     

    SV : 16,8*3   50,40000     

    OKNA : -0,75*1*2   -1,50000     

    PŘEKLADY : -1*0,25*2   -0,50000     

3 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 12,00000 245,00 2 940,00 

    Včetně dodávky překladů. 

    DVEŘE V PŘÍČKÁCH : 12   12,00000     
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4 317168115R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2000 mm kus 1,00000 340,50 340,50 

    Včetně dodávky překladů. 

    DVEŘE ZÁDVEŘÍ : 1   1,00000     

5 317168130R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 16,00000 258,00 4 128,00 

    OKNO : 4*4   16,00000     

6 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 39,00000 303,00 11 817,00 

    vnitřní dveře : 9*3   27,00000     

    venkovní dveře : 1*4   4,00000     

    OKNA : 2*4   8,00000     

7 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 44,00000 373,00 16 412,00 

    OKNO : 11*4   44,00000     

8 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 8,00000 456,50 3 652,00 

    OKNO : 2*4   8,00000     

9 317168135R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2250 mm kus 4,00000 615,00 2 460,00 

    hlavní dveře : 1*4   4,00000     

10 317998117R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 120 mm m 28,25000 86,90 2 454,93 

    JZ : 2,25+2*1+4*1,5   10,25000     

    SZ : 3*1,25+1,5+1,75*1   7,00000     

    SV : 2*1   2,00000     

    JV : 6*1,5   9,00000     

11 342248120R00 Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm m2 107,66000 509,00 54 798,94 

    BYT 1 : (4+2,68)*3   20,04000     

    BYT 2 : (4,25+2,68)*3   20,79000     

    BYT 3 : (4,25+2,68)*3   20,79000     

    BYT 4 : (4,25+2,68)*3   20,79000     

    BYT 5 : (3,5*2,8)*3   29,40000     

    BYT 6,7 : (4,75+2,88)*3   22,89000     

    DVEŘE : -1*2,08*13   -27,04000     

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       403 188,00 
12 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 38,47500 2 770,00 106 575,75 

    BYT 1 : (4*7,5)*0,15   4,50000     

    BYT 2 : (4,25*7,5)*0,15   4,78125     

    BYT 3 : (4,25*7,5)*0,15   4,78125     

    BYT 4 : (4,25*7,5)*0,15   4,78125     

    BYT 5 BEZ PŘEDSÍNĚ A KOUPELNY : (5*4,75)*0,15   3,63750     

    TECHNICKÁ MÍSNOST : (2,5*3,5)*0,15   1,36500     

    BYT 6 BEZ PŘEDSÍNĚ A KOUPELNY : (6*3,5)*0,15   3,09750     

    BYT 7 : (7,5*4,75)*0,15   5,34375     

    CODBA S ČÁSTÍ BYTU 5 : ((5*3,25)+(12,5*2))*0,15   6,18750     

13 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 256,50000 335,00 85 927,50 

    BYT 1 : 4*7,5   30,00000     

    BYT 2 : 4,25*7,5   31,87500     

    BYT 3 : 4,25*7,5   31,87500     

    BYT 4 : 4,25*7,5   31,87500     

    BYT 5 BEZ PŘEDSÍNĚ A KOUPELNY : 5*4,75   24,25000     

    TECHNICKÁ MÍSTNOST : 2,6*3,5   9,10000     

    BYT 6 BEZ PŘEDSÍNĚ A KOUPELNY : 5,9*3,5   20,65000     

    BYT 7 : 7,5*4,75   35,62500     

    CHODBA S ČÁSTÍ BYTU 5 : (5*3,25)+(12,5*2)   41,25000     

14 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 256,50000 96,70 24 803,55 

15 411361721R00 Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 500 S) t 3,84750 30 070,00 115 694,33 

    100 kg/m3 : 0,10*38.475   3,84750     

16 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 10,85250 2 845,00 30 875,36 

    OBVODOVÉ ZDI : 24,98*0,25   6,24500     
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    VNITŘÍ ZDIVO : 18,43*0,25   4,60750     

17 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 19,89000 292,50 5 817,83 

    JZ : 18,14*0,25   4,53500     

    SZ : (9,14+4,9+3,36+3,5+5,64)*0,25   6,63500     

    SV : 16,64*0,25   4,18500     

    JV : 18,14*0,25   4,53500     

18 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 19,89000 61,80 1 229,20 

19 417361721R00 Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S) t 1,08525 29 730,00 32 264,48 

    100 kg/m3 : 0,1*10.8525   1,08525     

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       64 344,14 
20 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 293,13961 219,50 64 344,14 

Díl: 711 Izolace proti vodě       112 123,64 
21 711141559RZ2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 

včetně dodávky Bitubitagit S 35 
m2 311,19000 345,50 107 516,15 

    CELKOVÁ PLOCHY : 311,19   311,19000     

22 711142559RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35 

m2 24,06000 191,50 4 607,49 

    JZ : 18,3*0,3   5,49000     

    SZ : (9,3+4,9+3,2+3,5+5,8)*0,3   8,01000     

    SV : 16,8*0,3   5,07000     

    JV : 18,3*0,3   5,49000     
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10 ZÁVĚR 

 
Ve své bakalářské práci jsem se zabýval technologickou etapou hrubé vrchní stavby domu pro 

seniory Žitětín. Konkrétně technologickou etapou zdění a monolitickou stropní konstrukcí. Pro 

zdění jsem použil materiál z keramických tvárnic POROTHERM, pro monolitickou stropní kon-

strukci beton C 20/25 s betonářskou ocelí 10425 o objemu 100kg/m3. Pro jednotlivé etapy 

jsem sestavil kontrolní a zkušební plán. 

K vytvoření položkového rozpočtu jsem využil program BUILDpowerS. ze kterého jsem násled-

ně čerpal normohodiny a výkaz výměr pro vypracování časového plánu v programu CONTEC. 

Při řešení bakalářské práce jsem se seznámil s novými přínosnými informacemi, díky kterým 

jsem si uvědomil složitost organizace výstavby. 
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