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Abstrakt 
 
Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní 

stavby bytového domu v Brně na ulici Sochorova. Součástí práce je technologie 

provedení jednotlivých konstrukcí formou technologického předpisu. Z hlediska času a 

finančních toků je vypracován časový plán realizace stavby a její položkový rozpočet. 

Vzhledem k vysokým nárokům na kvalitu a bezpečnost provádění stavby jsou také 

zařazeny kapitoly týkající se těchto aspektů. Jako podklad pro zpracování této práce 

byla využita částečná projektová dokumentace poskytnuta architektonickou společností.  

  

Klíčová slova 
 
Bytový dům, hrubá vrchní stavba, stavba, technologický předpis, technická zpráva, 

strojní sestava, zděné konstrukce, monolitické konstrukce, výkaz výměr, časový plán, 

položkový rozpočet, bezpečnost práce, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán  

  

  

  

Abstract 
 
The subject of my bachelor thesis is construction technological solution of the rough 

upper construction realization of the appartment building in Brno at Sochorova street. 

Part of my work is the technology of each construction realization by the technological 

regulation. Regarding the time and financial flows schedule of the construction 

realization is drafted as well as its itemized budget. Due to the high demands at quality 

and safety of the construction realization there are also chapters on these aspects. This 

thesis is partly based on project documentation, which was provided by an architectural 

company.  

  

Keywords 
 
Appartment building, rough upper construction, building, technological specification, 

technical report, mechanical assembly, masonry structure, monolithic structure, bill of 

quantities, schedule, itemized budget, work safety, building equipment, inspection and 

test plan 
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ÚVOD: 

Tato bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby bytového domu 

v Brně na ulici Sochorova. Konkrétně je zaměřena na technologie provedení svislých 

nosných konstrukcí z keramického zdiva a železobetonových monolitických stěn a 

vodorovných nosných konstrukcí zhotovených jako železobetonové monolitické stropy, 

ztužidla a ztužující věnce. Dále pak řeší problematiku technologického provedení 

schodišťových konstrukcí.  

Tento projekt bytového dům jsem si vybral pro jeho atypický tvar, který kopíruje 

tvar pozemku, na kterém se nachází, ale také pro jeho materiálovou a technologickou 

rozmanitost.  

Obsahem této práce je technická zpráva se zaměřením na hrubou vrchní stavbu a 

technická zpráva pro zařízení staveniště, také posouzení tras sloužících pro dopravu 

jednotlivých materiálů na stavbu a technologické předpisy zpracované zvlášť pro zděné 

a pro monolitické konstrukce. Dále je zde zpracován technologický předpis pro montáž 

železobetonového prefabrikovaného schodiště.  Pro etapu vrchní hrubé stavby je 

navržena sestava strojů a zařízení. Z důvodu zajištění kvality prováděných konstrukcí a 

bezpečnosti práce při jejich realizaci jsou v této práci zařazeny kapitoly Kvalitativní 

požadavky a jejich zajištění a Bezpečnost práce. Časová návaznost jednotlivých procesů 

realizace je navržena a zanesena v časovém plánu. Pro účely stanovení ceny objektu je 

vtvořen položkový rozpočet s výkazem výměr. Pro doplnění textové části této práce 

slouží výkresová část. 
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1.1 Identifikační údaje 

 
Název stavby: Rezidence Sochorova 

Místo stavby: ulice Sochorova, Brno 

Čísla parcel: 945/12, 945/13, 945/14, 954/1, 954/3, 954/4, 954/5, 956/6, 954/7, 954/8, 

954/9, 954/10, 954/11, 954/12, 954/13, 954/14, 954/15, 954/16, 954/17, 954/18, 954/19, 

954/20, 954/21, 954/22, 954/23, 954/24, 954/25, 954/26, 954/27, 954/28, 954/29, 5101, 

5137/15, 5137/16, 5158/4, 5158/5, 5158/6, 5158/7, 5158/10, 5160/1, 5160/2, 5160/5, 

5160/7, 5160/8, 5161/1, 5161/2, 5175/1, 5175/3, 5175/4, 5175/5, 5175/6, 5175/7, 

5175/8, 5175/9, 5175/10, 5175/11, 5175/12, 5175/13, 5175/14, 5175/15, 5175/16, 

5175/17, 5176/1, 5176/2 

Katastrální území: Brno Žabovřesky 

Kraj: Jihomoravský 

Investor: Rezidence Sochorova s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

Projektant: Arch.Design, spol. s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

1.2 Údaje o území 

 Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Brno Žabovřesky, tato 

městská část leží v severozápadní části Brna. Pozemek sestává s několika menších 

parcel s parcelními čísly 945/12, 945/13, 945/14, 954/1, 954/3, 954/4, 954/5, 956/6, 

954/7, 954/8, 954/9, 954/10, 954/11, 954/12, 954/13, 954/14, 954/15, 954/16, 954/17, 

954/18, 954/19, 954/20, 954/21, 954/22, 954/23, 954/24, 954/25, 954/26, 954/27, 

954/28, 954/29, 5101, 5137/15, 5137/16, 5158/4, 5158/5, 5158/6, 5158/7, 5158/10, 

5160/1, 5160/2, 5160/5, 5160/7, 5160/8, 5161/1, 5161/2, 5175/1, 5175/3, 5175/4, 

5175/5, 5175/6, 5175/7, 5175/8, 5175/9, 5175/10, 5175/11, 5175/12, 5175/13, 5175/14, 

5175/15, 5175/16, 5175/17, 5176/1, 5176/2. Dohromady tyto parcely tvoří ucelený 

pozemek staveniště. Vlastnická práva k těmto pozemkům má investor. Obvod 

stavebního pozemku je viditelně ohraničen kolejovými pásy tramvajové dopravy, 
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zasahuje svou částí do ochranného pásma kolejového vedení, a stávající zástavbou, 

kvůli tomu vede na pozemek jediná příjezdová komunikace a to z ulice Sochorova.  

1.2.1 Geologické poměry 

 V lokalitě stavby byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum. 

Informace o podloží byly získány na základě provedení několika průzkumných sond 

v podobě inženýrsko-geologických a hydro-geologických vrtů a sond statické penetrace.  

Z regionálně geologického hlediska je lokalita situována na západním okraji 

karpatské předhlubně, která je vyplněna komplexem neogenních a kvartérních 

sedimentů. Z petrografického a stratigrafického hlediska jsou zde zastoupeny typy 

hornin charakterizované složením a dobou vzniku. 

Předkvartérní podloží zájmového území je tvořeno usazeninami miocenního 

moře. Průzkumnými vrty byly zjištěny sedimenty spodního bádenu ve vývoji vápnitých 

jílů nasedajících buď na bazální klastika nebo na předbádenský reliéf. Jedná se o 

modravě šedé až šedé proměnlivě písčité a prachovité vápenné jíly. Horniny kvartérního 

stáří jsou zastoupeny fluviálními písčitými štěrky, povodňovými hlínami – sedimenty 

nivy řeky Svratky, která je cca 0,5 km od daného území a antropogenními uloženinami 

(navážky). 

Dle výsledku inženýrsko-geologického průzkumu není podloží objektu 

dostatečně únosné pro návrh plošných základů a je proto navrženo hlubinné založení. 

Založení bude provedeno na široko profilových vrtaných pilotách vetknutých do 

hlubokých vrstev neogenního jílu nejdříve tuhé, hlouběji tuhé až pevné, resp. pevné 

konzistence. 

1.2.2 Hydrologické poměry 

V celém zájmovém území se nachází spojitý a poměrně vydatný horizont 

podzemní vody vázaný na fluviální písčité štěrky řeky Svratky. Mocnost kvartérních 

zvodnělých hornin je v zájmovém území předpokládána dle dosavadní prozkoumanosti 

v rozmezí od 3,0 do 5,5 m, dle zvlnění reliéfu předkvartérního podloží. Dotace 

kolektoru probíhá infiltrací srážek a svahovými přítoky. Řeka Svratka je v přímém 

hydraulické spojitosti s kvartérním kolektorem, který odvodňuje a vytváří tak 

hydrogeologickou okrajovou podmínku proudění podzemních vod. Směr proudění 



21 

 

podzemních vod je v zájmové oblasti od severovýchodu k jihozápadu a je ovlivňován 

morfologií nepropustného podloží a drenážním účinkem řeky Svratky, jejíž vodní stav 

je regulován vypouštěním vody z Brněnské přehrady. Podzemní voda vázaná na 

kvartérní písčitý štěrk je hydrogenuhličitano – hořečnato – vápenatého typu. Naražená 

hladina podzemní vod byla zaznamenána v hloubkách 2,9–4,5 m pod terénem (204,32-

205,23 m.n.m.), ustálená potom v hloubkách 2,05–1,41 m pod terénem (202,48–203,19 

m.n.m.). 

1.3 Údaje o stavbě 

Projekt řeší novostavbu bytového domu s nutným technickým zázemím včetně 

řešení parkování osobních automobilů obyvatel domu. Bytový dům bude členěn na dvě 

sekce s názvy sekce 3 a sekce 4. Každá z těchto sekcí bytového domu bude mít vlastní 

komunikační jádro s jedním výtahem a schodištěm procházejícím mezi dvoutraktovým 

polozapuštěným parkovacím suterénem průběžným pod celým objektem a posledním 

nadzemním podlažím. V jednom traktu budou umístěny technické a přípojkové 

místnosti a sklepní boxy, v druhém traktu pak parkovací stání ve dvou řadách. V prvním 

nadzemním podlaží budou situovány byty, rozvody NN, kočárkárny, úklidové komory a 

kotelna. V ostatních šesti nadzemních podlaží budou umístěny byty různých dispozic. 

Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu jako je kanalizace, vodovod, 

vedení NN, k těmto účelům budou zbudované nové přípojné body. 

1.3.1 Konstrukční řešení 

1.3.1.1 Základové konstrukce 

 Z důvodu nedostatečně únosných základových půd bude navržen hlubinný 

způsob založení objektu a to konkrétně na širokoprofilových vrtaných pilotách. 

Suterénní konstrukce objektu budou provedeny z vodonepropustných železobetonových 

konstrukcí, jejichž stěny budou mít tloušťku 300 mm a základová deska pak tloušťku 

400 mm.  

1.3.1.2 Svislé nosné konstrukce 

Železobetonové svislé nosné konstrukce zahrnují obvodové stěny spodní stavby, 

sloupy, vnitřní ztužující stěny, obvodové stěny výtahových šachet a hlavních schodišť. 

Obvodové stěny spodní stavby budou monolitické železobetonové v kvalitě 
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vodonepropustných betonů, stěny výtahových šachet poté budou pro eliminaci přenosu 

hluku řešeny jako dvojité železobetonové monolitické. 

Zděné svislé nosné konstrukce budou zhotoveny z keramických broušených 

cihel různých rozměrů, které budou tvořit ve třetím až sedmém nadzemním podlaží 

příčný nosný systém. Tyto konstrukce budou plnit kromě nosné funkce také funkci 

zvukově izolační, i z tohoto důvodu budou v těchto konstrukcích veškeré rozvody 

včetně instalačních krabic vedené nikoli v drážkách, ale v omítce nebo na povrchu 

v lištách.   

1.3.1.3 Vodorovné konstrukce 

Stropní desky budou navrženy jako železobetonové monolitické bezprůvlakové 

desky působící v obou směrech, které budou podporovány železobetonovými stěnami a 

stěnami z keramických broušených cihel. Tloušťka desky ve všech nadzemních podlaží 

bude 250 mm, ale v suterénu bude navržena tzv. transferová deska o tloušťce 550 mm.  

1.3.1.4 Střešní konstrukce 

 Konstrukce střechy bude navržena jako plochá jednoplášťová s hydroizolací nad 

tepelnou izolací a bude mít po obvodu atiku z keramických broušených cihel. 

Hydroizolace bude spádována v minimálním sklonu 3% do vnitřních střešních vtoků, 

které budou elektricky vyhřívané proti zamrznutí. Nosná konstrukce bude řešena jako 

železobetonová monolitická bezprůvlaková deska působící v obou směrech. Navržená 

skladba střechy splňuje požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla a 

prostupu vodní páry konstrukcemi, dané normovými hodnotami.  

Vrstvy střešního pláště: 

 Hydroizolace 

 Parotěsná zábrana 

 Tepelná izolace 

 Separační, ochranná a filtrační vrstva 

 Spádová vrstva 
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Z důvodu poskytnutí pouze částečné projektové dokumentace s nedostatkem 

informací sloužící jako podklad pro zpracování této práce není technická zpráva 

zpracována dle přílohy číslo 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., která byla nahrazena novelou 

vyhlášky č. 62/20013 Sb.  
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Obr. 1 Umístění stavby [1] 

2.1 Lokalizace místa stavby 

Stavba se nachází v Jihomoravském kraji v městě Brně v městské části Brno 

Žabovřesky. Z důvodu obklopení stavebního pozemku kolejovým vedením městské 

hromadné dopravy je stavba přístupná pouze z ulice Sochorova. Z tohoto důvodu bude 

ulice Sochorova využita jako hlavní přístupová cesta pro dopravu materiálu.    
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Obr. 2 Areál betonárny Brno Bosonohy [1] 

Obr. 3 Trasa dopravy betonové směsi [1] 

2.2 Trasa 1 - Doprava čerstvé betonové směsi 

Dopravu čerstvé betonové směsi zajistí společnost Českomoravský beton a.s. se 

sídlem v Berouně. Čerstvá betonová směs bude dopravována od betonárny v městské 

části Brno Bosonohy. Trasa, po kterou bude čerstvá betonová směs dopravována, je 

dlouhá 7,3 km a předpokládaná doba jízdy autodomíchávače je cca 11 minut. Doprava 

bude zajišťována autodomíchávačem Stetter C3 BASIC LINE o objemu bubnu 15 m3. 
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Obr. 4 Výjezd z betonárny na ulici Jihlavská [1] 

Obr. 5 Sjezd z ulice Jihlavská na ulici Bítešská 

[1] 

1. Výjezd z betonárny na ulici Jihlavská 

Pravotočivá zatáčka 

s poloměrem směrového 

oblouku 50 m zcela vyhovuje 

průjezdu autodomíchávače o 

poloměru otáčení 9,5 m.  

 

 

 

2. Sjezd z ulice Jihlavská na ulici Bítešská 

Sjezd z ulice Jihlavská s poloměrem 

směrového oblouku 60 m zcela 

vyhovuje průjezdu autodomíchávače 

o poloměru otáčení 9,5 m.  
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Obr. 6 Podjezd 

mostu na ulici 

Petra Křivky 

[1] 

Obr. 7 Podjezd mostu na ulici Petra Křivky [2] 

Obr. 8 Průjezd Pisáreckým tunelem [2] 

3. Podjezd mostu na ulici Petra Křivky 

Most s průjezdnou výškou 5 m zcela vyhovuje průjezdu autodomíchávače s výškou 

3,1 m. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Průjezd Pisáreckým tunelem 

Pisárecký tunel s maximální průjezdnou výškou 4,8 m zcela vyhovuje průjezdu 

autodomíchávače s výškou 3,1 m. Šířkové omezení je pouze na šířku běžného jízdního 

pruhu, kterému šířka autodomíchávače vyhovuje. 
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Obr. 9 Podjezd 

mostu na ulici 

Hlinky [1] 

Obr. 10 Sjezd z ulice Žabovřeská na ulici Zborovská 

[1] 

Obr. 11 Odbočení z ulice Zborovská na ulici 

Jindřichova [1] 

5. Podjezd mostu na ulici Hlinky 

Most s průjezdnou výškou 5 m zcela vyhovuje průjezdu 

autodomíchávače s výškou 3,1 m. 

 

 

 

 

 

 

6. Sjezd z ulice Žabovřeská na ulici Zborovská 

Sjezd z ulice Žabovřeská 

s poloměrem směrového 

oblouku 45 m zcela vyhovuje 

průjezdu autodomíchávače o 

poloměru otáčení 9,5 m.  

 

 

7. Odbočení z ulice Zborovská na ulici Jindřichova 

Průjezd zatáčkou z ulice Zborovská 

do ulice Jindřichova s poloměrem 

směrového oblouku 20 m zcela 

vyhovuje průjezdu autodomíchávače 

s poloměrem otáčení 9,5 m. 
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Obr. 12 Odbočení z ulice 

Jindřichova na ulici 

Korejská [1] 

Obr. 13 Odbočení z ulice Přívrat na ulici 

Královopolská [1] 

 

8. Odbočení z ulice Jindřichova na ulici Korejská 

Průjezd zatáčkou z ulice Jindřichova do ulice Korejská 

s poloměrem směrového oblouku 20 m zcela vyhovuje 

průjezdu autodomíchávače s poloměrem otáčení 9,5 m. 

 

 

 

 

 

 

9. Odbočení z ulice Přívrat na ulici Královopolská 

Průjezd levotočivou zatáčkou 

s poloměrem směrového oblouku    

40 m zcela vyhovuje průjezdu 

autodomíchávače s poloměrem 

otáčení 9,5 m. 
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Obr. 14 Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova [1] 

10. Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova 

Průjezd dvěma zatáčkami jedné s poloměrem směrového oblouku 30 m a druhé 

s poloměrem směrového oblouku 50 m zcela vyhovuje průjezdu autodomíchávače 

s poloměrem otáčení 9,5 m. 
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Obr. 15 Trasa dopravy systémového bednění [1] 

2.3 Trasa 2 - Doprava systémového bednění 

Společnost ISD – NOE, s.r.o., se sídlem v Brně, bude dodavatelem systémového 

bednění pro železobetonové monolitické stěnové konstrukce. Systémové bednění bude 

dopraveno z Brněnské městské části Brněnské Ivanovice, konkrétně z adresy Kaštanová 

489. Délka trasy pro dopravu systémového bednění je 16,7 km. Předpokládaná doba 

jízdy nákladního automobilu je 18 minut.  Doprava bude zajišťována nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s ložnou plochu    

15,19 m2. 
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Obr. 16 Výjezd z areálu společnosti na ulici Kaštanová 

[1] 

Obr. 17 Podjezd mostu dálnice D1 [1] 

Obr. 18 Podjezd mostu dálnice D1 [2] 

1. Výjezd z areálu společnosti na ulici Kaštanová 

Výjezd z areálu pravotočivou 

zatáčkou s poloměrem 

směrového oblouku zcela 

vyhovuje průjezdu 

nákladního automobilu 

s poloměrem otáčení 12 m. 

 

 

 

2. Podjezd mostu dálnice D1 

Podjezd dálničního mostu s průjezdnou výškou 

5 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního 

automobilu. 
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Obr. 19 Nájezd z ulice Kaštanová na ulici 

Hněvkovského [1] 

Obr. 20 Sjezd z ulice Hněvkovského na dálnici 

D1 [1] 

Obr. 21 Podjezd mostu na ulici 

Vídeňská [1] 

3. Nájezd z ulice Kaštanová na ulici Hněvkovského 

Nájezd na ulici hněvkovského 

s poloměrem směrového oblouku 

zatáčky 80 m zcela vyhovuje průjezdu 

nákladního automobilu s poloměrem 

otáčení 12 m. 

 

 

 

4. Sjezd z ulice Hněvkovského na dálnici D1 

Sjezd z ulice Hněvkovského na 

dálnici s pozvolnou zatáčkou zcela 

vyhovuje průjezdu nákladního 

automobilu s poloměrem otáčení    

12 m. 

 

 

 

 

5. Podjezd mostu na ulici Vídeňská 

Podjezd dálničního mostu s průjezdnou 

výškou 5 m zcela vyhovuje průjezdu 

nákladního automobilu. 
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Obr. 22 Podjezd mostu na ulici 

Vídeňská [2] 

Obr. 23 Sjezd z 

dálnice D1 na ulici 

Bítešská [1] 

Obr. 24 Průjezd Pisáreckým tunelem [2] 

 

 

 

 

 

6. Sjezd z dálnice D1 na ulici Bítešská 

Sjezd z dálnice D1 s poloměrem směrového oblouku zatáčky    

110 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu 

s poloměrem otáčení 12 m. 

 

 

 

 

7. Průjezd Pisáreckým tunelem 

Pisárecký tunel s maximální průjezdnou výškou 4,8 m zcela vyhovuje průjezdu 

nákladního automobilu. Šířkové omezení je pouze na šířku běžného jízdního pruhu, 

kterému šířka nákladního automobilu vyhovuje. 

 

 

 

 

 



36 

 

Obr. 25 Podjezd 

mostu na ulici 

Hlinky [2] 

Obr. 26 Sjezd z ulice Žabovřeská na ulici Zborovská 

[1] 

Obr. 27 Odbočení z ulice Zborovská na 

ulici Jindřichova [1] 

8. Podjezd mostu na ulici Hlinky 

Most s průjezdnou výškou 5 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního 

automobilu. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sjezd z ulice Žabovřeská na ulici Zborovská 

Sjezd z ulice Žabovřeská 

s poloměrem směrového 

oblouku 45 m zcela vyhovuje 

průjezdu nákladního automobilu 

o poloměru otáčení 12 m. 

 

 

10. Odbočení z ulice Zborovská na ulici Jindřichova 

Průjezd zatáčkou z ulice Zborovská do ulice 

Jindřichova s poloměrem směrového oblouku 

20 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního 

automobilu s poloměrem otáčení    12 m. 
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Obr. 28 Odbočení z 

ulice Jindřichova na 

ulici Korejská [1] 

Obr. 29 Odbočení z ulice 

Přívrat na ulici 

Královopolská [1] 

11. Odbočení z ulice Jindřichova na ulici Korejská 

Průjezd zatáčkou z ulice Jindřichova do ulice Korejská 

s poloměrem směrového oblouku 20 m zcela vyhovuje průjezdu 

nákladního automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 

 

 

 

 

 

12. Odbočení z ulice Přívrat na ulici Královopolská 

Průjezd levotočivou zatáčkou s poloměrem směrového 

oblouku 40 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního 

automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 
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Obr. 30 Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova [1] 

13. Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova 

Průjezd dvěma zatáčkami jedné s poloměrem směrového oblouku 30 m a druhé 

s poloměrem směrového oblouku 50 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu 

s poloměrem otáčení 12 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Obr. 31 Trasa dopravy materiálu pro zdění [1] 

2.4 Trasa 3 - Doprava materiálu pro zdění 

Materiál pro zděné svislé nosné konstrukce bude dodán stavebninami Dek se 

sídlem na ulici Pražákova 625/52a v Brně Horních Heršpicích. Délka trasy ze stavebnin 

Dek na stavbu je 10,6 km. Předpokládaná doba jízdy nákladního automobilu, který bude 

materiál přepravovat, bude 15 minut. Doprava bude zajišťována nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s ložnou plochu 15,19 

m2. 
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Obr. 32 Výjezd ze stavebnin na ulici 

Pražákova [1] 

Obr. 33Nájezd 

z ulice 

Pražákova na 

ulici Heršpická 

[1] 

Obr. 34 Odbočení z ulice 

Heršpická na ulici Poříčí [1] 

1. Výjezd ze stavebnin na ulici Pražákova 

Výjezd z areálu stavebnin s pozvolnou 

zatáčkou zcela vyhovuje výjezdu nákladního 

automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 

 

 

 

2. Nájezd z ulice Pražákova na ulici Heršpická  

Nájezd na ulici Heršpická s poloměrem směrového oblouku 50 m 

zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu s poloměrem 

otáčení 12 m. 

 

 

 

 

3. Odbočení z ulice Heršpická na ulici Poříčí 

Levotočivá zatáčka na ulici Poříčí s poloměrem 

směrového oblouku 45 m zcela vyhovuje průjezdu 

nákladního automobilu 12 m. 
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Obr. 35 

Podjezd mostu 

na ulici Hlinky 

[1] 

Obr. 36 Sjezd z ulice Žabovřeská na ulici 

Zborovská [1] 

Obr. 37 Odbočení z ulice Zborovská na ulici 

Jindřichova [1] 

4. Podjezd mostu na ulici Hlinky 

Most s průjezdnou výškou 5 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního 

automobilu. 

 

 

 

 

5. Sjezd z ulice Žabovřeská na 

ulici Zborovská 

Sjezd z ulice Žabovřeská 

s poloměrem směrového oblouku  

45 m zcela vyhovuje průjezdu 

nákladního automobilu o poloměru 

otáčení 12 m. 

 

 

6. Odbočení z ulice Zborovská na ulici Jindřichova 

Průjezd zatáčkou z ulice Zborovská 

do ulice Jindřichova s poloměrem 

směrového oblouku 20 m zcela 

vyhovuje průjezdu nákladního 

automobilu s poloměrem otáčení  

12 m. 
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Obr. 38 Odbočení 

z ulice Jindřichova 

na ulici Korejská 

[1] 

Obr. 39 Odbočení z ulice 

Přívrat na ulici 

Královopolská [1] 

Obr. 40 Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova [1] 

 

7. Odbočení z ulice Jindřichova na ulici Korejská 

Průjezd zatáčkou z ulice Jindřichova do ulice Korejská 

s poloměrem směrového oblouku 20 m zcela vyhovuje 

průjezdu nákladního automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 

 

 

 

 

8. Odbočení z ulice Přívrat na ulici Královopolská 

Průjezd levotočivou zatáčkou s poloměrem směrového 

oblouku 40 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního 

automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 

 

 

9. Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova 

Průjezd dvěma zatáčkami jedné s poloměrem směrového oblouku 30 m a druhé 

s poloměrem směrového oblouku 50 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu 

s poloměrem otáčení 12 m. 
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Obr. 41 Trasa dopravy betonářské výztuže [1] 

Obr. 42 Výjezd z areálu 

společnosti na ulici Myslínova 

[1] 

2.5 Trasa 4 - Doprava betonářské výztuže 

Dodávku betonářských výztuží pro železobetonové monolitické konstrukce bude 

zajišťovat společnost Armospol cz s.r.o. se sídlem na ulici Myslínova 1377 v městské 

části Brno Královo Pole. Trasa z provozovny společnosti Armospol cz s.r.o. na místo 

stavby je dlouhá 5,5 km. Předpokládaná doba jízdy nákladního automobilu je 11 minut. 

Doprava bude zajišťována nákladním automobilem s hydraulickou rukou MAN 35.400 

HIAB 477 E-6 s ložnou plochu 15,19 m2. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Výjezd z areálu společnosti na ulici Myslínova 

Výjezd z areálu společnosti zatáčkou o poloměru 

směrového oblouku 60 m je zcela vyhovující pro 

průjezd nákladního automobilu s poloměrem otáčení 

12 m. 
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Obr. 43 Odbočení vpravo na 

ulici Myslínova [1] 

Obr. 44 Odbočení z ulice 

Myslínova na ulici 

Budovcova [1] 

Obr. 45 Podjezd mostu na ulici 

Sportovní [2] 

2. Odbočení vpravo na ulici Myslínova 

Pravotočivá zatáčka s poloměrem směrového oblouku 

20 m je zcela vyhovující pro průjezd nákladního 

automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 

 

 

 

 

3. Odbočení z ulice Myslínova na ulici Budovcova a podjezd mostu na ulici 

Sportovní 

Průjezd dvěma zatáčkami o poloměrech směrových oblouků 20 m a 24 m je zcela 

vyhovující pro průjezd nákladního automobilu s poloměrem otáčení 12 m. Taktéž je 

vyhovující průjezdná výška mostu 4,6 m. 
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Obr. 46 Odbočení 

z ulice Budovcova 

na ulici 

Božetěchova [1] 

Obr. 47 Odbočení z ulice 

Božetěchova na ulici Kosmova 

[1] 

Obr. 48 Nájezd z ulice Kosmova na ulici Sportovní [1] 

4. Odbočení z ulice Budovcova na ulici Božetěchova 

Průjezd dvěma zatáčkami o poloměrech směrových oblouků 45 m 

a 50 m je zcela vyhovující pro průjezd nákladního automobilu 

s poloměrem otáčení 12 m. 

 

 

 

 

5. Odbočení z ulice Božetěchova na ulici Kosmova 

Levotočivá zatáčka s poloměrem směrového oblouku 

35 m je zcela vyhovující pro průjezd nákladního 

automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 

 

 

 

6. Nájezd z ulice Kosmova na ulici Sportovní 

Nájezd na ulici Sportovní s poloměrem směrového oblouku 45 m a 45 m je zcela 

vyhovující pro průjezd nákladního automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 
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Obr. 49 Průjezd Královopolským tunelem 

[2] 

Obr. 50 Odbočení z ulice Žabovřeská 

na ulici Korejská [1] 

Obr. 51 Odbočení z ulice Přívrat na ulici 

Královopolská [1] 

7. Průjezd Královopolským tunelem 

Královopolský tunel s maximální 

průjezdnou výškou 4,5 m zcela vyhovuje 

průjezdu nákladního automobilu. Šířkové 

omezení je pouze na šířku běžného jízdního 

pruhu, kterému šířka nákladního automobilu 

vyhovuje. 

 

8. Odbočení z ulice Žabovřeská na ulici Korejská 

Průjezd zatáčkou z ulice Žabovřeská do ulice 

Korejská s poloměrem směrového oblouku     

35 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního 

automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 

 

 

9. Odbočení z ulice Přívrat na ulici Královopolská 

Průjezd levotočivou zatáčkou 

s poloměrem směrového oblouku    

40 m zcela vyhovuje průjezdu 

nákladního automobilu s poloměrem 

otáčení 12 m. 
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Obr. 52 Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova [1] 

10. Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova 

Průjezd dvěma zatáčkami jedné s poloměrem směrového oblouku 30 m a druhé 

s poloměrem směrového oblouku 50 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu 

s poloměrem otáčení 12 m. 
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Obr. 53 Trasa dopravy prefabrikovaných schodišťových ramen [1] 

2.6 Trasa 5 - Doprava prefabrikovaných schodišťových 

ramen 

Dodávku prefabrikovaných železobetonových schodišťových ramen pro 

schodišťové konstrukce bude zajišťovat společnost Prefa Brno a.s. se sídlem na ulici 

Kulkova 10 v městské části Brno Židenice. Prefabrikáty budou dopravovány ze závodu 

Kuřim na ulici Blanenská 1190 v Kuřimi. Trasa z provozovny společnosti Prefa Brno 

a.s. na místo stavby je dlouhá 14 km. Předpokládaná doba jízdy nákladního automobilu 

je 14 minut. Doprava bude zajišťována nákladním automobilem s hydraulickou rukou 

MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s ložnou plochu 15,19 m2. 
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Obr. 54 Výjezd ze závodu v Kuřimi 

na ulici Blanenská [1] 

Obr. 55 Odbočení z ulice Blanenská na 

silnici E461 [1] 

Obr. 56 Podjezd mostu na ulici Hradecká [2] Obr. 57Odbočení z ulice 

Hradecká na ulici 

Královopolská [1] 

1. Výjezd ze závodu v Kuřimi na ulici Blanenská 

Výjezd ze závodu v Kuřimi je levotočivou 

zatáčkou o poloměru směrového oblouku 45 m, 

který zcela vyhovuje pro průjezd nákladního 

automobilu s poloměrem otáčení 12 m. 

 

2. Odbočení z ulice Blanenská na silnici E461 

Odbočení levotočivou zatáčkou na silnici 

E461 o poloměru směrového oblouku 45 m 

zcela vyhovuje průjezdu nákladního 

automobilu o poloměru otáčení 12 m. 

 

 

 

3. Odbočení z ulice Hradecká na ulici Královopolská a podjezd mostu na ulici 

Hradecká 

Pravotočivá zatáčka o poloměru směrového oblouku 

30 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu 

o poloměru otáčení 12 m. Průjezdná výška mostu 4,5 

m vyhovuje průjezdu nákladního automobilu. 
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Obr. 58 Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova [1] 

4. Odbočení z ulice Královopolská na ulici Sochorova 

Průjezd dvěma zatáčkami jedné s poloměrem směrového oblouku 30 m a druhé 

s poloměrem směrového oblouku 50 m zcela vyhovuje průjezdu nákladního automobilu 

s poloměrem otáčení 12 m. 
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Výkaz výměr pro hrubou vrchní stavbu je podrobně zpracován jako součást 

položkového rozpočtu vypracovaného v programu BuildpowerS. Položkový rozpočet je 

součástí této práce jako příloha s označením D4.  
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4.1 Obecné informace 

4.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby: Rezidence Sochorova 

Místo stavby: ulice Sochorova, Brno 

Čísla parcel: 945/12, 945/13, 945/14, 954/1, 954/3, 954/4, 954/5, 956/6, 954/7, 954/8, 

954/9, 954/10, 954/11, 954/12, 954/13, 954/14, 954/15, 954/16, 954/17, 954/18, 954/19, 

954/20, 954/21, 954/22, 954/23, 954/24, 954/25, 954/26, 954/27, 954/28, 954/29, 5101, 

5137/15, 5137/16, 5158/4, 5158/5, 5158/6, 5158/7, 5158/10, 5160/1, 5160/2, 5160/5, 

5160/7, 5160/8, 5161/1, 5161/2, 5175/1, 5175/3, 5175/4, 5175/5, 5175/6, 5175/7, 

5175/8, 5175/9, 5175/10, 5175/11, 5175/12, 5175/13, 5175/14, 5175/15, 5175/16, 

5175/17, 5176/1, 5176/2 

Katastrální území: Brno Žabovřesky 

Kraj: Jihomoravský 

Investor: Rezidence Sochorova s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

Projektant: Arch.Design, spol. s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

 Technologický předpis je zpracován pro zhotovení zděných svislých nosných 

konstrukcí. Stavební pozemek je umístěn ve stávající zástavbě a vlastnická práva 

k němu náleží investorovi. Staveniště zasahuje svou částí do ochranného pásma 

kolejového vedení městské hromadné dopravy. Pro účely stavebních procesů a 

následného užívání dokončené stavby budou zbudovány nové přípojné body technické 

infrastruktury. Stavba má jeden hlavní objekt, pro který je technologický předpis 

zpracován, ten se dělí na dvě sekce a to sekci 3 a sekci 4 a je primárně určen k bydlení. 

Objekt má sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží. Střecha objektu je řešena jako 

plochá jednoplášťová.  

4.1.2 Obecné informace o procesu 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z broušených keramických cihel 

systému Porotherm, pro které bude použito vyzdívání na maltu pro tenké spáry. Zdivo 

bude založeno na zakládací maltu AM (Anlegemortel). Pro vnitřní nosné stěny budou 
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použity keramické překlady Porotherm 7. Překlady obvodového nosného keramického 

zdiva budou nahrazeny železobetonovým monolitickým ztužidlem. Ve čtvrtém až 

sedmém nadzemním podlaží budou na nosném keramickém zdivu, nesoucím stropní 

konstrukce, zhotoveny železobetonové monolitické ztužující věnce.  

4.2 Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude převzato ve smluvním termínu vyplívajícím z harmonogramu 

stavebních prací. K předání pracoviště dojde mezi stavebním dozorem stavebníka a 

vedoucím čety zhotovitele svislých nosných zděných konstrukcí. Součástí převzetí 

pracoviště bude převzetí dokumentace nutné pro provedení svislých nosných 

konstrukcí, dále budou převzaty zpevněné skladovací plochy, uzamykatelné sklady, 

strojní vybavení, přípojky inženýrských sítí, stavební buňky. Před převzetím pracoviště 

bude provedena kontrola již zhotovených konstrukcí, jako jsou základové konstrukce, 

stropní konstrukce. Kontrolována bude především rovinnost podkladu pro svislé 

konstrukce a rozměry dle projektové dokumentace. Následně dojde k převzetí 

pracoviště mezi technickým dozorem stavebníka a zhotovitelem svislých nosných 

zděných konstrukcí, které bude řádně zaznamenáno do stavebního deníku, v němž bude 

uveden datum, čas a případné zjištěné vady na již provedených konstrukcí. Zápis bude 

stvrzen podpisem všech zúčastněných.  

4.3 Materiály 

4.3.1 Materiál 

Svislé nosné zděné konstrukce budou zhotoveny v systému Porotherm. 

Konstrukce ztužujících věnců budou železobetonové monolitické. Všechny materiály 

jsou uvedeny včetně potřebných rezerv na ztratné a prořez. Podrobné výpočty spotřeby 

materiálu viz kapitola této práce s názvem Výkaz výměr. 
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Název
Množství 

(m^2)

Množství 

(m^2/balík)

Počet 

balíků (ks)

EPS 70F tl. 50 

mm
4,73 5 1

EPS 70F tl. 

100 mm
2,42 2,5 1

Tepelná izolace mezi překlady

Název
Celkem suché 

směsi (kg)

Počet pytlů 

celkem (ks)

Počet kusů 

(ks/paleta)

Počet palet 

(ks)

Hmotnost 

(t/paleta)

Hmotnost 

celkem (t)

1,23369

392 48

9,468

Malta Porotherm

Malta pro tenké 

spáry 

Porotherm Profi

Zakládací malta 

Porotherm Profi 

AM

48

10,051,23

9180,98

9761,36 9

Název
Plocha zdiva 

(m^2)

Spotřeba 

(ks/m^2)

Množství 

(ks)

Počet kusů 

(ks/paleta)

Počet palet 

(ks)

Hmotnost 

(t/paleta)

Hmotnost 

celkem (t)

Porotherm 30 

Profi  P15
1087,30 16,00 17396,80 80 218 1,29 281,81

Porotherm 24 

Profi P15
2784,60 10,70 29795,22 60 497 1,23 610,80

Protherm 19 

AKU P15
777,80 10,70 8322,46 72 116 1,22 141,02

Keramické zdivo Porotherm

Název Množství (ks)
Počet kusů 

(ks/paleta)

Počet palet 

(ks)

Hmotnost 

(kg/m)   

Hmotnost 

(kg/paleta)

Hmotnost 

celkem (kg)

70x238x1250 9 20 1 35 481,25 481,25

70x238x1500 125 20 7 35 7350 51450

70x238x1750 3 20 1 35 306,25 306,25

Keramické překlady Porotherm 7

Tab. 1 Keramické cihly 

Tab. 2 Keramické překlady 

 

 

 

     Tab. 3 Malta 

 

    

 

 

 

     Tab. 4 Tepelná izolace 
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Název Jednotka Množství 

Beton ztužujících věnců C30/37 (m^3) 30,34

Bednění  ztužujících věnců (m^2) 522,37

Výztuž ztužujících věnců B500B (t) 3,64

Beton, bednění, výztuž ztužujících věnců

Název
Množství 

(m^2)

Množství 

(m^2/role)

Počet rolí 

(ks)

Asfaltový pás 

Elastek 40 

combi

1107,6 7,5 148

Hydroizolce

výška šířka tloušťka 1 NP 2 NP 3 NP 4 NP 5 NP 6 NP 7 NP

Z1 1970 700 110 22 23 23 23 23 23 23 160

Z2 1970 800 110 31 28 28 28 28 28 28 199

Z3 1970 900 110 18 15 15 15 15 15 15 108

celkem 

(ks)

rozměry (mm)
označení

počet (ks)

Ocelové zárubně

 

      

 

 

     Tab. 5 Hydroizolace 

Tab. 6 Ocelové zárubně 

 

          

 

          Tab. 7 Beton, bednění, výztuž ztužujících věnců 

4.3.2 Doprava 

4.3.2.1 Primární doprava 

Materiál pro zdění bude na stavbu dopravován nákladním automobilem 

s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6 ze stavebnin DEK v Brně 

vzdálených od stavby 10,6 km. Materiál bude dopravován na paletách, které budou 

zajištěny pásy proti posunu. Materiál pro zhotovení železobetonových monolitických 

ztužujících věnců, jako je výztuž a systémové bednění, bude taktéž dopraven na stavbu 

nákladním automobilem s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Výztuž 

bude na stavbu dopravována od společnosti Armospol cz s.r.o. na vzdálenost 5,5 km. 

Systémové bednění bude dodáno společností ISD – NOE, s.r.o. po trase dlouhé 16,7 

km. 
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4.3.2.2 Sekundární doprava 

Veškerý dovezený materiál bude na stavbě vyložen za pomoci hydraulické ruky 

nákladního automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Doprava materiálu na stavbě, 

přepravovaného na paletách bude realizována pomocí vysokozdvižného vozíku Desta E 

16. Následná doprava na pracoviště bude realizována pomocí věžového jeřábu s horní 

otočí Liebherr 256 HC. Materiál bude na stavbu dopravován průběžně během realizace 

svislých nosných zděných konstrukcí. 

4.3.2.3 Skladování 

Keramické cihly Porotherm, včetně keramických překladů Porotherm, budou 

uskladněny na paletách, na kterých byly dodány, na zpevněných, odvodněných a 

rovných skládkách. Materiál bude překryt plachtou, která bude bránit účinkům deště. 

Maltové směsi, dodány jako sypká směs v pytlích po 25 kg, budou uskladněny 

v uzamykatelných skladech, které budou bránit účinkům povětrnostním vlivům. 

Systémové bednění a výztuž bude skladována na zpevněných, odvodněných a rovných 

skládkách překryté nepropustnou plachtou, která bude chránit materiál před účinky 

nepříznivých klimatických vlivů. 

4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Přístupová cesta na staveniště je přímo z přilehlé stávající komunikace. Přípojka 

na vodovodní řad je ukončena na hranici pozemku. Přípojka elektrického nízkého napětí 

je ukončena v elektroměrné skříni v pilíři na hranici pozemku. Základní hygienické 

podmínky budou zajištěny mobilními toaletami a umývárnou společnosti TOI TOI. 

Dále budou na staveništi stavební buňky sloužící jako šatny pro pracovníky, a zázemí 

pro vedení stavby např. stavbyvedoucího.  

Pracovní doba je určena od 7 do 16 hodin. Pracovní směna tedy potrvá 8 hodin 

s hodinovou povinnou přestávkou, která bude od 11 hodin. Všichni pracovníci budou 

proškoleni v BOZP. Práce budou přerušeny pouze v extrémních klimatických 

podmínkách, jakými jsou mrazy, vysoké teploty, silný vytrvalý déšť, silný vítr, 

námraza, snížená viditelnost (mlha, husté sněžení). 
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4.4.2 Pracovní podmínky procesu zdění a betonáží 

Na pracovišti bude dostupný přívod elektrická energie a vody. Za snížené 

viditelnosti bude pracoviště řádně osvětleno. Práce budou provádět kvalifikovaní 

pracovníci. Profese, jako například jeřábník, vyžadující zvláštní povolení budou 

provádět pouze pracovníci s platným osvědčením. Pracovníci budou používat ochranné 

pomůcky jako je ochranný oděv, ochranné rukavice, helmy a boty s ocelovou špičkou. 

Teplota vzduch a zdících prvků nesmí během zdění klesnout pod +5 °C. Při přímém 

slunečním záření nebo silném větru se doporučuje zdivo chránit. Teplota při betonáži 

nesmí klesnout pod +5 °C. Pokud teplota klesne pod tuto teplotu je nutné betonáže 

pozastavit nebo ošetřit jinými metodami například zahříváním betonovaných 

konstrukcí. Minimální teplota pro svařování je v rozmezí mezi 5 °C - 10 °C a 

maximální teplota pro svařování je v rozmezí 27 °C  - 30 °C.  

4.5 Personální obsazení 

Na provádění zděných svislých nosných konstrukcí bude dohlížet 

stavbyvedoucí. Průběh prací bude zapsán do stavebního deníku. Práce budou realizovat 

kvalifikovaní pracovníci. 

 Stavební mistr   1 

 Vedoucí čety    2 

 Zedník    6 

 Pomocný dělník    11 

 Izolatér     3 

 Tesař-lešenář    5 

 Betonář    1 

 Železář    2 

 Jeřábník    1     

 Řidič nákladního automobilu 3 

 Řidič vysokozdvižného vozíku 1 

 Řidič autočerpadla   1 

 Řidič autodomíchávače  2 
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4.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

4.6.1 Stroje 

Na stavbě budou využity stroje a zařízení, konkrétně věžový jeřáb s horní otočí 

Liebherr 256 HC, nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-

6, vysokozdvižný vozík Desta E 16, autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE, 

autočerpadlo SCHWING S 58 SX, stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP, stavební 

míchačka LESCHA S 230 HR, míchadlo stavebních směsí Extol Premium MX 1200 P, 

pila na řezání bloků Porotherm DeWALT Alligator DW, ponorný vysokofrekvenční 

vibrátor Tremix EL 56, úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI Profesional, 

elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W, řezačka a ohýbačka ocelových prutů Hitachi 

VB16Y, samonivelační rotační laser Bosch GRL 300 HV v setu s přijímačem LR 1, 

stativem BT 300 HD a nivelační latí. 

4.6.2 Nářadí a pomůcky 

Při provádění stavby bude využito mnoho nářadí a pomůcek, konkrétně se bude 

jednat o stavební kolečko, olovnice, vodováha, hřebíky, zednická naběračka, zednická 

lžíce, zednické kladivo, kbelík, svinovací metr, pásmo, zednická šňůra, štětka, koště, 

lopata, nanášecí válec, gumová palička, sestava pro zakládání zdiva Porotherm, 

rádlovací drát. 

4.6.3 Pomůcky BOZP 

Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a budou při práci užívat 

pomůcky BOZP. Pracovníci budou používat pracovní oděv, pracovní rukavice, helmy, 

reflexní vesty, boty s ocelovou špičkou a ochranné brýle. 

4.7 Pracovní postup 

Nejprve bude provedena pokládka hydroizolace z asfaltových pásů, které budou 

nataveny s překladem minimálně 100 mm a budou o 150 mm širší, než je tloušťka 

zdiva. Následně bude provedeno zaměření podkladu v místě vyzdívání stěny. Pomocí 

nivelačního přístroje se zaměří nejvyšší bod podkladu, ze kterého se následně vychází 

při zakládání první vrstvy cihel.  
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První vrstva cihel se zakládá na perfektně vodorovnou a souvislou vrstvu malty. 

Na založení první vrstvy se používá speciální vápenocementová zakládací malta 

Porotherm AM, která se aplikuje v 10 mm vrstvě na již položenou hydroizolaci. Pro 

zajištění dokonalé vodorovnosti první řady zdiva se používá speciální nivelační přístroj 

s latí a vyrovnávací souprava, která se skládá ze dvou přípravků s regulací rozměrů. 

Pomocí těchto přípravků se nastavuje tloušťka a šířka nanášené zakládací malty 

Porotherm AM. Mezi dvěma přípravky bude navíc hliníková lať alespoň o délce 2 m, 

sloužící pro urovnání maltového lože.  

Výškově nastavitelný přípravek se postaví na nejvyšší bod místa zakládání 

zdiva, kde se vyrovná do vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodící lištou 

vymezoval tloušťku maltového lože na 10 mm. Poté do úchytu přípravku upevníme 

hliníkovou lať, na kterou nastavíme čtecí zařízení laseru přesně do výšky laserového 

paprsku. Poté se přípravek přemísti do místa začátku zakládání první vrstvy cihel. Podle 

délky hliníkové vyrovnávací latě se odměří vzdálenost pro druhý přípravek. Přípravky 

se poté pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené nivelačním přístrojem a 

současně se podle tloušťky zakládané zdi nastaví i šířka maltového lože a zkontroluje se 

vodorovná poloha vodících lišt. Následně se může začít aplikovat zakládací malta. 

Přebytečná zakládací malta se pomocí hliníkové latě stahuje po obou přípravcích a 

odebírá se zpět na další zpracování. Pro další úseky se vždy přemístí jeden z přípravků a 

postup s vyrovnáním zakládací malty se opakuje. Na takto upravené a dokonale 

vodorovné maltové lože se již může osadit první řada cihel. Cihly se budou osazovat 

podle natažené zednické šňůry a vyrovnávají se ve všech směrech pomocí vodováhy a 

gumové paličky.  

Od druhé vrstvy broušených cihel se bude zdít na maltu pro tenké spáry 

Porotherm Profi, která se bude aplikovat nanášecím válcem pouze na žebra cihel. 

Styčné spáry budou provedeny v systému pero drážka a nemaltují se. Styčné spáry se 

budou maltovat pouze v případě dořezů, kdy je část systému pero drážka odstraněna. 

Malta pro tenké spáry Porotherm Profi se dodává jako suchá směs v pytlích po 25 kg, 

která bude na pracovišti míšena se záměsovou vodou. Je třeba dbát pokynů výrobce na 

obalu této malty, aby měla malta pro tenké spáry správnou konzistenci. Před nanášením 

malty na ložné spáry se doporučuje tyto ložné spáry navlhčit zednickou štětkou, aby byl 
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odstraněn prach a nečistoty z ložných spár. Z důvodu převazby dochází v každé další 

řadě broušených cihel k posunu o půl cihly.  

Pro vnitřní nosné zdivo budou použity překlady Porotherm 7, které se osazují na 

výšku svojí rovnou stranou do lože z cementové malty. Tyto překlady se skládají z 

několika kusů a vrstvy tepelného izolantu podle tloušťky stěny, do které se překlad 

usazuje. Překlady se budou zajišťovat proti překlopení, tak že se k sobě připevní 

rádlovacím drátem.  

Pro bednění železobetonových ztužujících věnců bude zhotoveno tradiční 

bednění z fošen, do kterého bude vložena výztuž, jež bude následně zabetonována 

betonem třídy C30/37 za pomoci autočerpadla čerstvé betonové směsi.  

4.8 Jakost a kontrola kvality 

4.8.1 Vstupní kontrola 

 kontrola projektové dokumentace 

 kontrola připravenosti pracoviště 

 kontrola materiálu 

 kontrola pracovníků 

 kontrola strojů 

 kontrola skladování materiálu 

 kontrola klimatických podmínek 

 kontrola předchozích prací 

4.8.2 Mezioperační kontrola 

 kontrola vytyčení zdiva 

 kontrola hydroizolace 

 kontrola založení první vrstvy zdiva 

 kontrola provádění zdění 

 kontrola otvorů 

 kontrola překladů 
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4.8.3 Výstupní kontrola 

 kontrola geometrie 

 kontrola dle projektové dokumentace 

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací proškoleni v BOZP a 

seznámeni s technologickým postupem prováděných prací. Všechny stavební práce 

budou prováděny dle platných vyhlášek, zákonů a předpisů BOZP. Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci je podrobně popsána v samostatné kapitole bakalářské práce s 

názvem bezpečnost práce. 

Legislativa: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (poslední novela 136/2016 

Sb.) 

 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 

4.10 Ekologie - nakládání s odpady 

V průběhu výstavby bude zabráněno vzniku nadměrného hluku a prašnosti, který 

by negativně ovlivňoval životní prostředí, například bude použito kropení. Použitá 

mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nevznikal nadměrný hluk a nedošlo 

k nebezpečnému úniku provozních kapalin. Pod zaparkovanými stroji bude vždy 

umístěna kovová nádoba na zachycení provozních kapalin, aby nedošlo ke kontaminaci 

spodních vod a půdy.  Veškerý odpad vzniklý při stavebních procesech bude skladován 

dle platných zákonů v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických 

podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňující kvalitu podzemních vod a 

půdy. Odpady budou likvidovány specializovanou firmou dle platných zákonů a 

předpisů. Při převzetí kontejnerů bude vystaven doklad o přejímce odpovědnosti za 

ekologickou likvidaci odpadu. Tento doklad bude vložen do stavebního deníku.  
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Legislativa: 

 Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

(poslední novela 223/2015 Sb.) 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb. – o katalogu odpadů 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. – o podrobnostech 

nakládání s odpady (poslední novela 83/2016 Sb.) 

 

Kód odpadu Druh odpadu Likvidace odpadu 

17 01 03 Keramika recyklace 

17 02 03 Plasty recyklace 

17 06 04 Asfaltové pásy Odvoz do sběrného dvora 

17 02 01 Palety Vráceny dodavateli 

17 01 01 Malta, beton recyklace 

19 12 01 Papírové obaly recyklace 

17 02 03 Plasty recyklace 

17 04 05 Železo a ocel recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 

Tab. 8 Odpady 

4.11 Literatura 

Literatura použitá pro tvorbu technologického předpisu pro zděné svislé nosné 

konstrukce je uvedena v souhrnném seznamu literatury této práce. 
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BRNO 2016                   

 

5.1 Obecné informace 

5.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby: Rezidence Sochorova 

Místo stavby: ulice Sochorova, Brno 

Čísla parcel: 945/12, 945/13, 945/14, 954/1, 954/3, 954/4, 954/5, 956/6, 954/7, 954/8, 

954/9, 954/10, 954/11, 954/12, 954/13, 954/14, 954/15, 954/16, 954/17, 954/18, 954/19, 

954/20, 954/21, 954/22, 954/23, 954/24, 954/25, 954/26, 954/27, 954/28, 954/29, 5101, 

5137/15, 5137/16, 5158/4, 5158/5, 5158/6, 5158/7, 5158/10, 5160/1, 5160/2, 5160/5, 

5160/7, 5160/8, 5161/1, 5161/2, 5175/1, 5175/3, 5175/4, 5175/5, 5175/6, 5175/7, 

5175/8, 5175/9, 5175/10, 5175/11, 5175/12, 5175/13, 5175/14, 5175/15, 5175/16, 

5175/17, 5176/1, 5176/2 

Katastrální území: Brno Žabovřesky 

Kraj: Jihomoravský 

Investor: Rezidence Sochorova s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

Projektant: Arch.Design, spol. s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

 Technologický předpis je zpracován pro zhotovení vodorovných 

železobetonových monolitických nosných konstrukcí, železobetonových monolitických 

stěn a železobetonových monolitických ztužidel. Stavební pozemek bude umístěn ve 

stávající zástavbě. Vlastnická práva k němu má investor. Staveniště zasahuje svou částí 

do ochranného pásma kolejového vedení městské hromadné dopravy. Pro účely 

stavebních procesů a následného užívání dokončené stavby budou zbudovány nové 

přípojné body technické infrastruktury. Stavba má jeden hlavní objekt, pro který je 

technologický předpis zpracován. Stavební objekt se dělí na dvě sekce a to sekci 3 a 

sekci 4 a je určen k bydlení. Objekt bude mít sedm nadzemních a jedno podzemní 

podlaží. Střecha objektu bude řešena jako plochá jednoplášťová.  
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5.1.2 Obecné informace o procesu 

Stropní konstrukce budou zhotoveny jako železobetonové monolitické desky 

působící v obou směrech. Betonáž železobetonových konstrukcí bude realizována za 

pomoci čerpadla čerstvé betonové směsi Schwing S 58 SX, jehož umístění a dosahy 

jsou znázorněny ve výkrese s označením B3 s názvem Umístění a dosahy mechanizace 

– betonáž, který je součástí příloh této práce. K vytvoření železobetonových konstrukcí 

bude použito systémové bednění  společnosti ISD – NOE, s.r.o.. Vodorovné nosné 

konstrukce budou spojeny s železobetonovým monolitickým ztužidlem umístěným po 

obvodu stavby. V prvním, druhém a třetím nadzemním podlaží budou železobetonové 

monolitické stropní konstrukce uloženy na v příčné směru orientovaných 

železobetonových monolitických stěnách a v podélném směru na železobetonových 

monolitických ztužidlech, umístěných v podélném směru po obvodu stavby. V ostatních 

nadzemních podlažích budou stropní konstrukce uloženy na železobetonových 

ztužujících věncích keramického zdiva a na železobetonových monolitických 

ztužidlech, umístěných po obvodu stavby. 

5.2 Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude převzato ve smluvním termínu vyplívajícím z harmonogramu 

stavebních prací. K předání pracoviště dojde mezi stavebním dozorem stavebníka a 

vedoucím čety zhotovitele železobetonových monolitických konstrukcí. Součástí 

převzetí pracoviště bude převzetí dokumentace nutné pro provedení železobetonových 

monolitických konstrukcí, dále pak budou převzaty zpevněné skladovací plochy, 

uzamykatelné sklady, strojní vybavení, přípojky inženýrských sítí, stavební buňky. Před 

převzetím pracoviště bude provedena kontrola již zhotovených základových konstrukcí. 

Kontrolováno bude především správné umístění a rozměry základových konstrukcí. 

Dále se bude kontrolovat rovinnost základových konstrukcí a výztuž vystupující ze 

základových konstrukcí. Následně dojde k převzetí pracoviště mezi technickým 

dozorem stavebníka a zhotovitelem železobetonových monolitických konstrukcí. 

Převzetí bude řádně zaznamenáno do stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno 

datum, čas a případné zjištěné vady na již provedených konstrukcí. Zápis bude stvrzen 

podpisem všech zúčastněných.  
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Konstrukce
Plocha 

(m^2)

Spotřeba 

g/(m^2) 

Hmotnost 

kanystru 

(kg)

Celkem (kg)

Celkem 

kanystrů 

(ks)

žb stěny 2735,5 20 4,5 54,71 13

žb ztužidlo 828,6 20 4,5 16,572 4

žb ztužující věnec 138 20 4,5 2,76 1

žb strop 8030,1 20 4,5 160,602 36

54celkem kanystrů

Odbedňovací přípravek

Název Jednotka Množství celkem

Beton stěn C30/37 (m^3) 623,44

Beton ztužidel C30/37 (m^3) 99,22

Beton stropů C30/37 (m^3) 2000,37

Bednění stěn systémové (m^2) 2735,47

Bednění ztužidel systémové (m^2) 828,5

Bednění stropů systémové (m^2) 8030,06

Výztuž stěn B500B (t) 74,81

Výztuž ztužidel B500B (t) 11,91

Výztuž stropů B500B (t) 240,04

Beton, bednění, výztuž

5.3 Materiály 

5.3.1 Materiál 

Vodorovné železobetonové monolitické nosné konstrukce budou zhotoveny jako 

železobetonové monolitické desky působící v obou směrech. Dále budou zhotovena 

železobetonová monolitická ztužidla a železobetonové monolitické stěny. Materiály 

jsou uvedeny včetně potřebných rezerv na ztratné. Podrobné výpočty spotřeby materiálu 

viz kapitola této práce s názvem Výkaz výměr. 

Izo nosníky Schock isokorb typ D: 602 kusů po délce 1000 mm 

 

           

 

 

 

 

 

          Tab. 9 Beton, bednění výztuž 

 

        

 

 

 

 

          Tab. 10 Odbedňovací přípravek 

5.3.2 Doprava 

5.3.2.1 Primární doprava 

Systémové bednění a betonářská výztuž bude na stavbu dopravena nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Hydraulická ruka 

zabezpečí vykládku materiálu. Systémové bednění společnosti ISD – NOE, s.r.o. bude 
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dopravováno na vzdálenost 15 km a betonářská výztuž na vzdálenost 5,5 km. Materiál 

bude při dopravě zabezpečen popruhy proti posunu. Systémové bednění bude 

dopravováno v hranicích stáhnutých ocelovými pásky, na ocelových paletách a menší 

kusy například spojky budou dopravovány v ocelových koších. Čerstvá betonová směs 

bude dopravována autodomíchávačem Stetter C3 BASIC LINE na vzdálenost 7,3 km.  

5.3.2.2 Sekundární doprava 

Veškerý kusový dovezený materiál bude na stavbě vyložen za pomoci 

hydraulické ruky nákladního automobilu MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Doprava 

materiálu na stavbě, přepravovaného na paletách bude realizována pomocí 

vysokozdvižného vozíku Desta E 16. Následná doprava na pracovišti bude realizována 

pomocí věžového jeřábu s horní otočí Liebherr 256 HC. Čerstvá betonová směs bude na 

pracoviště dopravena pomocí autočerpadla betonové směsi SCHWING S 58 SX. 

Betonářská výztuž a čerstvá betonová směs bude na stavbu dopravován průběžně během 

realizace vodorovných železobetonových monolitických nosných konstrukcí. 

5.3.2.3 Skladování 

 Systémové bednění bude skladováno na rovných, zpevněných a odvodněných 

skládkách v hranicích podložených minimálně ve třetinách své délky. Ocelové palety a 

ocelové koše budou taktéž uloženy na rovných, zpevněných skládkách. Pruty 

betonářské výztuže budou skladovány na rovných, zpevněných a odvodněných 

skládkách. Betonářská výztuž bude z důvodu zabránění znečištění podložena po 

vzdálenostech 0,5 m dřevěnými hranolky. Materiál bude chráněn před povětrnostními 

vlivy překrytím nepropustnou plachtou.   

5.4 Pracovní podmínky 

5.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Přístupová cesta na staveniště bude přímo z přilehlé stávající komunikace. 

Přípojka na vodovodní řad bude ukončena na hranici pozemku. Přípojka elektrického 

nízkého napětí bude ukončena v elektroměrné skříni v pilíři na hranici pozemku. 

Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilními toaletami a umývárnou 

společnosti TOI TOI. Dále budou na staveništi stavební buňky sloužící jako šatny pro 

pracovníky, a zázemí pro vedení stavby např. stavbyvedoucího.  
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Pracovní doba bude určena od 7 do 16 hodin. Pracovní směna potrvá 8 hodin, 

s hodinovou povinou přestávkou, která bude od 11 hodin. Všichni pracovníci budou 

proškoleni v BOZP. Práce budou přerušeny pouze v extrémních klimatických 

podmínkách, jakými jsou mrazy, vysoké teploty, silný vytrvalý déšť, silný vítr, 

námraza, snížená viditelnost (mlha, husté sněžení). 

5.4.2 Pracovní podmínky procesu betonáže, armování a montáže 

bednění 

Na pracovišti bude dostupný přívod elektrická energie a přívod vody. Za snížené 

viditelnosti bude pracoviště řádně osvětleno. Práce budou provádět kvalifikovaní 

pracovníci. Profese, jako například jeřábník, vyžadující zvláštní povolení, budou 

provádět pouze pracovníci s platným osvědčením. Pracovníci budou používat ochranné 

pomůcky jako je ochranný oděv, ochranné rukavice, helmy a boty s ocelovou špičkou. 

Teplota při betonáži nesmí klesnout pod +5 °C. Pokud teplota klesne pod tuto teplotu je 

nutné betonáže pozastavit nebo ošetřit jinými metodami například zahříváním 

betonovaných konstrukcí. Minimální teplota pro svařování je v rozmezí mezi 5 °C - 10 

°C a maximální teplota pro svařování je v rozmezí 27 °C  - 30 °C.  

5.5 Personální obsazení 

Na provádění vodorovných železobetonových monolitických nosných 

konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí. Průběh prací bude zapsán do stavebního 

deníku. Práce budou realizovat kvalifikovaní pracovníci. 

 Stavební mistr    1 

 Vedoucí čety    2 

 Vazač     2 

 Tesař, lešenář    11 

 Železář    10 

 Betonář    5     

 Pomocný dělník   13    

 Jeřábník    1 

 Řidič nákladního automobilu  1 

 Řidič vysokozdvižného vozíku 1 
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 Řidič autodomíchávače  3 

 Řidič čerpadla betonové směsi 1 

5.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

5.6.1 Stroje 

Při provádění budou využity stoje a zařízení, konkrétně věžový jeřáb s horní 

otočí Liebherr 256 HC, nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 

477 E-6, vysokozdvižný vozík Desta E 16, autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE, 

autočerpadlo SCHWING S 58 SX, stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP, úhlová 

bruska Bosch GWS 22-180 LVI Profesional, elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W, 

řezačka a ohýbačka ocelových prutů Hitachi VB16Y, samonivelační rotační laser Bosch 

GRL 300 HV v setu s přijímačem LR 1, stativem BT 300 HD a nivelační latí GR 240, 

vibrační lišta DYNAPAC BV 20 E, ponorný vysokofrekvenční vibrátor Tremix EL 56. 

5.6.2 Nářadí a pomůcky 

Z nářadí a pomůcek pak bude využito stavební kolečko, lopata, zednická lžíce, 

zednická naběračka, svinovací metr, vodováha, štětka, pásmo, kbelík, zednické kladivo, 

hliníková lať, koště, zednická šňůra, hřebíky,  

5.6.3 Pomůcky BOZP 

Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a budou při práci užívat 

pomůcky BOZP. Pracovníci budou používat pracovní oděv, pracovní rukavice, helmy, 

reflexní vesty, boty s ocelovou špičkou a ochranné brýle a při sváření svářecí kuklu. 

5.7 Pracovní postup 

5.7.1 Železobetonové monolitické stropní konstrukce 

5.7.1.1 Montáž bednění 

Bednění Noe H20 se skládá z dřevěných nosníků primárního a sekundárního 

roštu, bednících desek z překližky, nastavitelných stojek se stativem a vidlicovou 

hlavou. Nejprve se po půdorysné ploše rozmístí stojky se stativem a vidlicovou hlavou a 

následně se nastaví do přibližné výškové úrovně. Do vidlicových hlav se umístí dřevěné 

nosníky sekundárního roštu, na které se v kolmém směru rozmístí dřevěné nosníky 

primárního roštu. Po zhotovení primárního a sekundárního roštu se mezi stojky se 
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stativem rozmístí mezilehlé stojky s vidlicovou hlavicí. Následně se konstrukce bednění 

upraví na požadovanou výšku. Na tento hotový a výškově upravený rošt z dřevěných 

nosníků se začnou postupně ukládat překližkové bednící desky. Pro bednění konce 

stropní desky například konce balkonů nebo bednění průvlaku se používají speciální 

bednící úhelníky. Po umístění všech bednících desek a dořezů z masivního dřeva se na 

plášť bednění nanese speciální odbedňovací přípravek pro usnadnění odbedňování.  

5.7.1.2 Uložení výztuže 

Jednotlivé pruty betonářské výztuže a kari sítě budou do bednění kladeny 

kvalifikovanými osobami. Výztuž stropní konstrukce bude zhotovena vazači dle 

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

výztuže budou použity plastové distanční podložky. V místě přechodu stropní desky a 

desky balkonu budou pro přerušení tepelných mostů použity tepelně izolační prvky 

značky Schöck Isokorb, které budou svázány s výztuží desky, aby bylo zabráněno jejich 

posunu. Po zhotovení výztuže se pro pohyb pracovníků při betonáži zřídí pochozí lávky. 

5.7.1.3 Betonáž 

Po montáži bednění a vyvázání výztuže se přejde k samotné betonáži stropní 

konstrukce. Betonáž stropní konstrukce bude probíhat pomocí autočerpadla betonové 

směsi SCHWING S 58 SX . Čerstvá betonová směs bude průběžně dopravována na 

stavbu autodomíchávači Stetter C3 BASIC LINE o objemu bubnu 15 m3. Aby nedošlo 

k oddělení hrubých, a jemných částic betonu při betonáži musí být dodržena maximální 

výška 1,5 m, ze které lze betonovat. Bude brán zřetel na to, aby během betonáže 

nedošlo k posunu betonářské výztuže ani bednění. Po betonáži dojde k hutnění betonové 

směsi ponorným vibrátorem. Vzhledem ke klimatickým poměrům bude následně beton 

ošetřován například ohříváním nebo kropením. Ošetřování betonu začne až po dosažení 

předepsané pevnosti, aby nedošlo k vyplavení cementu. Při vysokých teplotách se beton 

po několik dní musí udržovat vlhký například kropením proti nadměrnému vypařování 

vody. Naopak při nízkých teplotách se musí konstrukce prohřívat.  

5.7.1.4 Demontáž bednění 

Po příslušné době zrání a hydrataci betonu bude provedeno odbedňování. Beton 

dosáhne svých předepsaných pevností za 28 dní. Již po deseti dnech bude možné 
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částečně odbedňovat tak, že se demontují mezilehlé podpory. Demontáží mezilehlých 

podpor se uvolní prostor pod bedněním pro další práce. Po 28 dnech dojde k celkové 

demontáži bednění. Vyražením pojistné zástrčky se celá konstrukce bednění posune 

směrem dolů, díky zasunutí vidlicové hlavy do stojky. Poté se budou demontovat 

uvolněné díly a následně bednící desky. Jako poslední se budou demontovat stojky se 

stativy. Všechny díly se při demontáži očistí od zbytků betonu a odbedňovacího 

přípravku.  

5.7.2 Železobetonové monolitické stěny 

5.7.2.1 Uložení výztuže 

Jednotlivé pruty betonářské výztuže budou vyvazovány a svařovány 

kvalifikovanými osobami. Výztuž stěnových konstrukcí bude zhotovena vazači dle 

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

výztuže budou použity plastové distanční podložky, aby byla zajištěná její poloha 

v bednění a aby byla zajištěna krycí vrstva betonu. Následně dojde k montáži bednění.  

5.7.2.2 Montáž bednění 

Lehké stěnové bednění Noe SL 2000 se skládá ze stěnových dílců různých 

výšek, stabilizačních vzpěr, klínových desek, spínaní Schwupp, držáků hranolů 

s klínovou deskou, konzolové lešení a doplňkový materiál. S montáží bednění se začne 

u komplikovanějších částí konstrukce, jako jsou rohy nebo T spoje následně se budou 

bednit přímé části.  Nejprve se stěnové dílce budou umísťovat do svislé polohy na místo 

montáže, kde se pomocí klínových zámků budou spojovat přes dřevěnou vyrovnávací 

vložku jednotlivé bednící dílce dohromady. Bednící dílce se budou zapírat pomocí 

stabilizačních vzpěr, které brání vyvrácení dílců při betonáži. Následně dojde ke spojení 

spínacími šrouby ke spojení obou stran bednění. Tím se vytvoří prostor pro 

betonovanou konstrukci. Na horní hraně bednění bude umístěno konzolové lešení pro 

přístup pracovníků. Na stěnové bednící dílce bude nanesen speciální odbedňovací 

přípravek pro usnadnění odbedňování.  

5.7.2.3 Betonáž 

Po vyvázání výztuže a montáži bednění se přejde k samotné betonáži stěnové 

konstrukce. Betonáž stěnových konstrukcí bude probíhat pomocí autočerpadla betonové 
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směsi SCHWING S 58 SX. Stěnové konstrukce se budou betonovat z pomocných 

konzolových lešení umístěných na horní hraně bednění. Betonáž bude probíhat v 

pracovních záběrech ve vrstvách o mocnosti 80 cm, a následně bude řádně zhutněna. 

Takto bude betonáž pokračovat až do výšky konstrukce. Čerstvá betonová směs bude 

průběžně dopravována na stavbu autodomíchávači Stetter C3 BASIC LINE. Aby 

nedošlo k oddělení hrubých, a jemných částic betonu při betonáži musí být dodržena 

maximální výška 1,5 m, ze které lze betonovat. Bude brán zřetel na to, aby během 

betonáže nedošlo k posunu betonářské výztuže ani bednění. Po betonáži dojde k hutnění 

betonové směsi ponorným vibrátorem. Vzhledem ke klimatickým poměrům bude 

následně beton ošetřován například ohříváním nebo kropením. Ošetřování betonu začne 

až po dosažení předepsané pevnosti, aby nedošlo k vyplavení cementu. Při vysokých 

teplotách se beton po několik dní musí udržovat vlhký například kropením proti 

nadměrnému vypařování vody. Naopak při nízkých teplotách se musí konstrukce 

prohřívat.  

5.7.2.4 Demontáž bednění 

Po příslušné době zrání a hydrataci betonu bude provedeno odbedňování. Beton 

dosáhne svých předepsaných pevností za 28 dní. Nejprve bude demontováno konzolové 

lešení z horní hrany bednění. Poté budou demontovány stabilizační vzpěry a spínací 

prostředky a následně se budou demontovat bednící dílce. Demontáž bude probíhat po 

úsecích po délce konstrukce. Všechny díly se při demontáži očistí od zbytků betonu a 

odbedňovacího přípravku.  

5.7.3 Železobetonová monolitická ztužidla 

5.7.3.1 Montáž bednění 

Pro zhotovení železobetonového monolitického ztužidla bude použito speciální 

systémové bednění pro bednění vodorovných tyčových prvků. Toto bednění se skládá 

s průvlakových spínacích úhelníků, bednících desek, ocelových stojek s vidlicovou 

hlavou, podélných a příčných nosníků H20, nosných hranolů, hranolů a spínacích tyčí 

Schwupp.  Do vidlicových hlav postavených ocelových stojek budou umístěny příčné 

nosníky. Na tyto příčné nosníky budou následně připevněny průvlakové spínací 

úhelníky, přes které budou vedeny spínací tyče Schwupp. V podélném směru budou na 

příčných nosnících uloženy nosné hranoly a nosníky H20, na těch pak budou umístěny 
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bednící dílce. Na všechny bednící dílce bude nanesen speciální přípravek pro usnadnění 

odbedňování.  

5.7.3.2 Ukládání výztuže 

Jednotlivé pruty betonářské výztuže budou svázány a svařeny do armokošů 

kvalifikovanými osobami. Výztuž železobetonových monolitických ztužidel bude 

zhotovena vazači dle výkresu výztuže, který je součástí projektové dokumentace. 

Vyvázaná výztuž do armokošů bude do bednění vkládána za pomoci jeřábu. Pro 

zajištění polohy výztuže budou použity plastové distanční podložky. 

5.7.3.3 Betonáž 

Po montáži bednění a vyvázání výztuže se přejde k samotné betonáži 

železobetonových monolitických ztužidel. Betonáž ztužidel bude probíhat pomocí 

autočerpadla betonové směsi SCHWING S 58 SX. Čerstvá betonová směs bude 

průběžně dopravována na stavbu autodomíchávači Stetter C3 BASIC LINE. Aby 

nedošlo k oddělení hrubých, a jemných částic betonu při betonáži musí být dodržena 

maximální výška 1,5 m, ze které lze betonovat. Bude brán zřetel na to, aby během 

betonáže nedošlo k posunu betonářské výztuže ani bednění. Po betonáži dojde k hutnění 

betonové směsi ponorným vibrátorem. Vzhledem ke klimatickým poměrům bude 

následně beton ošetřován například ohříváním nebo kropením. Ošetřování betonu začne 

až po dosažení předepsané pevnosti, aby nedošlo k vyplavení cementu. Při vysokých 

teplotách se beton po několik dní musí udržovat vlhký například kropením proti 

nadměrnému vypařování vody, naopak při nízkých teplotách se musí konstrukce 

prohřívat. 

5.7.3.4 Demontáž bednění 

Po příslušné době zrání a hydrataci betonu bude provedeno odbedňování. Beton 

dosáhne svých předepsaných pevností za 28 dní. Nejprve budou uvolněny a 

demontovány spínací tyče a průvlakové spínací úhelníky, následně budou demontovány 

podélné nosníky a bednící desky. Poté budou demontovány podélné nosné hranoly, 

příčné nosníky a nakonec budou demontovány ocelové stojky s vidlicovými hlavami. 

Všechny díly se při demontáži očistí od zbytků betonu a odbedňovacího přípravku.  
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5.8 Jakost a kontrola kvality 

Jakost a kontrola kvality bude navržena dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 

Jednotlivé kontroly jakosti a kontroly kvality jsou podrobně popsány v samostatné 

kapitole této práce nazvané kvalitativní požadavky a jejich zajištění. 

5.8.1 Vstupní kontrola 

 kontrola projektové dokumentace 

 kontrola připravenosti pracoviště 

 kontrola klimatických podmínek 

 kontrola předchozích prací 

 kontrola výztuže vystupující ze základových konstrukcí 

 vstupní kontrola betonu 

 vstupní kontrola výztuže 

 vstupní kontrola bednění  

 kontrola skladování výztuže 

5.8.2 Mezioperační kontrola 

 kontrola vyztužování stěn 

 kontrola bednění stěn 

 kontrola betonáže stěn 

 kontrola bednění stropů a ztužidel 

 kontrola vyztužování stropů a ztužidel 

 kontrola betonáže stropů a ztužidel 

 kontrola ošetřování a odbednění železobetonových konstrukcí 

5.8.3 Výstupní kontrola 

 kontrola geometrické přesnosti 

 kontrola povrchu betonu 

 kontrola pevnosti betonu 
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5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací proškoleni v BOZP a 

seznámeni s technologickým postupem prováděných prací. Všechny stavební práce 

budou prováděny dle platných vyhlášek, zákonů a předpisů BOZP. Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci je podrobně popsána v samostatné kapitole bakalářské práce s 

názvem Bezpečnost práce. 

Legislativa: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (poslední novela 136/2016 

Sb.) 

 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 

5.10 Ekologie - nakládání s odpady 

V průběhu výstavby bude zabráněno vzniku nadměrného hluku a prašnosti, které 

by negativně ovlivňovaly životní prostředí. Například bude použito kropení. Použitá 

mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nevznikal nadměrný hluk a nedošlo 

k nebezpečnému úniku provozních kapalin. Pod zaparkovanými stroji bude vždy 

umístěna kovová nádoba na zachycení provozních kapalin a nedošlo tak ke kontaminaci 

spodních vod a půdy.  Veškerý odpad vzniklý při stavebních procesech bude skladován 

dle platných zákonů v přistavených kontejnerech, aby nemohlo dojít vlivem 

klimatických podmínek k vyluhování látek nepříznivě ovlivňující kvalitu podzemních 

vod a půdy. Odpady budou likvidovány specializovanou firmou dle platných zákonů a 

předpisů. Při převzetí kontejnerů bude vystaven doklad o přejímce odpovědnosti za 

ekologickou likvidaci odpadu. Tento doklad bude vložen do stavebního deníku.  

Legislativa: 

 Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

(poslední novela 223/2015 Sb.) 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb. – o katalogu odpadů 
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 Vyhláška Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. – o podrobnostech 

nakládání s odpady (poslední novela 83/2016 Sb.) 

Kód odpadu Druh odpadu Likvidace odpadu 

17 01 01 Beton recyklace 

17 02 03 Plasty recyklace 

17 04 05 Železo a ocel recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 

Tab. 11 Odpady 

5.11 Literatura 

Literatura použitá pro tvorbu technologického předpisu pro železobetonové 

monolitické konstrukce je uvedena v souhrnném seznamu literatury této práce. 
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6.1 Obecné informace 

6.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby: Rezidence Sochorova 

Místo stavby: ulice Sochorova, Brno 

Čísla parcel: 945/12, 945/13, 945/14, 954/1, 954/3, 954/4, 954/5, 956/6, 954/7, 954/8, 

954/9, 954/10, 954/11, 954/12, 954/13, 954/14, 954/15, 954/16, 954/17, 954/18, 954/19, 

954/20, 954/21, 954/22, 954/23, 954/24, 954/25, 954/26, 954/27, 954/28, 954/29, 5101, 

5137/15, 5137/16, 5158/4, 5158/5, 5158/6, 5158/7, 5158/10, 5160/1, 5160/2, 5160/5, 

5160/7, 5160/8, 5161/1, 5161/2, 5175/1, 5175/3, 5175/4, 5175/5, 5175/6, 5175/7, 

5175/8, 5175/9, 5175/10, 5175/11, 5175/12, 5175/13, 5175/14, 5175/15, 5175/16, 

5175/17, 5176/1, 5176/2 

Katastrální území: Brno Žabovřesky 

Kraj: Jihomoravský 

Investor: Rezidence Sochorova s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

Projektant: Arch.Design, spol. s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno 

 Technologický předpis je zpracován pro osazení železobetonových 

prefabrikovaných schodišťových ramen. Stavební pozemek je umístěn ve stávající 

zástavbě. Vlastnická práva k němu má investor. Staveniště zasahuje svou částí do 

ochranného pásma kolejového vedení městské hromadné dopravy. Pro účely stavebních 

procesů a následného užívání dokončené stavby budou zbudovány nové přípojné body 

technické infrastruktury. Stavba bude mít jeden hlavní objekt, pro který je 

technologický předpis zpracován. Stavební objekt se bude dělit na dvě sekce a to sekci 3 

a sekci 4 a je určen k bydlení. Objekt má sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží. 

Střecha objektu bude řešena jako plochá jednoplášťová.  

6.1.2 Obecné informace o procesu 

Schodišťové konstrukce budou zhotoveny jako železobetonové polomontované 

konstrukce. Schodišťová ramena budou železobetonová prefabrikovaná a mezi 

podestové desky a stropní desky, na kterých budou schodišťová ramena usazeny, budou 
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železobetonové monolitické. Schodišťová ramena budou na zakázku vyrobena a na 

stavbu dopravena společností Prefa Brno a.s.. Schodišťová ramena budou usazována 

postupně se zhotovováním vodorovných nosných železobetonových konstrukcí.  

6.2 Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude převzato ve smluvním termínu vyplívajícím z harmonogramu 

stavebních prací. K předání pracoviště dojde mezi stavebním dozorem stavebníka a 

vedoucím čety zhotovitele schodišťových železobetonových konstrukcí. Součástí 

převzetí pracoviště bude převzetí dokumentace nutné pro montáž prefabrikovaných 

schodišťových ramen. Dále budou převzaty zpevněné skladovací plochy, uzamykatelné 

sklady, strojní vybavení, přípojky inženýrských sítí a stavební buňky. Před převzetím 

pracoviště bude provedena kontrola již zhotovených vodorovných nosných konstrukcí. 

Kontrolována bude především rovinnost vodorovných nosných konstrukcí, dále bude 

kontrolováno správné umístění a rozměry ozubů, na která budou prefabrikovaná 

schodišťová ramena ukládána. Následně dojde k převzetí pracoviště mezi technickým 

dozorem stavebníka a zhotovitelem schodišťových konstrukcí. Převzetí bude řádně 

zaznamenáno do stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno datum, čas a případné 

zjištěné vady na již provedených konstrukcí. Zápis bude stvrzen podpisem všech 

zúčastněných.  

6.3 Materiály 

6.3.1 Materiál 

Schodišťová ramena budou zhotovena jako železobetonové prefabrikované 

konstrukce. Materiály jsou uvedeny včetně potřebných rezerv na ztratné. Podrobné 

výpočty spotřeby materiálu viz výkaz výměr. 

 

Tab. 12 Schodišťová ramena 

šířka výška

SCH 1 281,25 166,7 9 1250 2,875 12 34,5

SCH 2 300 66,67 5 1400 2,17 6 13,02

SCH 3 300 166,67 13 1650 5,8575 6 35,145

celkem (t) 82,665

Schodišťová ramena

označení
rozměr stupně (mm) hmotnost prvku 

(t)
celkem (ks)

hmotnost celkem 

(t)

počet stupňů 

(ks)

šířka ramene 

(mm) 
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Označení Objem (m^3) 
Spotřeba 

(kg/(m^3)) 

Hmotnost 

balení (kg)

Malta z 25 kg 

suché směsi 

(l)

Celkem 

(kg)

Počet 

pytlů po 

25 kg (ks)

Weber.rep 769 0,31 2000 25 12,5 600 24

Zálivková malta

 

Tab. 13 Zálivková malta 

Pryžové ložisko tloušťky 10 mm a šířky 125 mm: 26 m 

Gumové těsnění průměru 20 mm: 26 m 

6.3.2 Doprava 

6.3.2.1 Primární doprava 

Systémové bednění a betonářská výztuž bude na stavbu dopravena nákladním 

automobilem s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6. Prefabrikovaná 

schodišťová ramena budou dopravována na vzdálenost 14 km a při dopravě budou 

zabezpečeny popruhy proti posunu. Prefabrikáty budou na nákladním automobilu 

rozmístěny rovnoměrně do maximální výšky 90 centimetrů.  

6.3.2.2 Sekundární doprava 

Doprava prefabrikátů z nákladního automobilu na skládku bude zajištěna 

pomocí věžového jeřábu s horní otočí Liebherr 256 HC. Následnou dopravu 

prefabrikovaných schodišťových ramen ze skládky na místo montáže bude taktéž 

zajišťovat věžový jeřáb s horní otočí. Jednotlivé prefabrikáty bude přivazovat osoba, 

která má k této činnosti příslušná oprávnění tzv. vazač břemen. 

6.3.2.3 Skladování 

 Prefabrikovaná schodišťová ramena budou skladována na rovných, zpevněných 

a odvodněných skládkách v hranicích podloženými minimálně ve třetinách své šířky. 

Prefabrikáty budou skladovány v hranicích do maximální výšky 1,5 m. Mezi 

skladovanými prefabrikáty bude zajištěna minimální průchozí šířka 750 mm pro 

manipulaci s dílci. Podmínkou bude skladování nejtěžších prefabrikovaných prvků 

nejblíže k místu zabudování do konstrukce. Pryžové pásy budou uskladněny 

v uzamykatelných skladech, bránících nepříznivých účinků klimatických vlivů.  
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6.4 Pracovní podmínky 

6.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Přístupová cesta na staveniště bude přímo z přilehlé stávající komunikace. 

Přípojka na vodovodní řad je ukončena na hranici pozemku. Přípojka elektrického 

nízkého napětí je ukončena v elektroměrné skříni v pilíři na hranici pozemku. Základní 

hygienické podmínky budou zajištěny mobilními toaletami a umývárnou společnosti 

TOI TOI. Dále budou na staveništi stavební buňky sloužící jako šatny pro pracovníky, a 

zázemí pro vedení stavby např. stavbyvedoucího.  

Pracovní doba je určena od 7 do 16 hodin, pracovní směna potrvá 8 hodin 

s hodinovou povinnou přestávkou, která bude od 11 hodin. Všichni pracovníci budou 

proškoleni v BOZP. Práce budou přerušeny pouze v extrémních klimatických 

podmínkách, jakými jsou mrazy, vysoké teploty, silný vytrvalý déšť, silný vítr, 

námraza, snížená viditelnost (mlha, husté sněžení). 

6.4.2 Pracovní podmínky procesu montáže prefabrikovaného 

schodiště 

Na pracovišti bude dostupný přívod elektrické energie a přívod vody. Za snížené 

viditelnosti bude pracoviště řádně osvětleno. Práce budou provádět kvalifikovaní 

pracovníci. Profese, jako například jeřábník, vyžadující zvláštní povolení budou 

provádět pouze pracovníci s platným osvědčením. Pracovníci budou používat ochranné 

pomůcky, jako je ochranný oděv, ochranné rukavice, helmy a boty s ocelovou špičkou. 

Práce budou přerušeny při extrémních povětrnostních vlivech, jako je snížená 

viditelnost vlivem mlhy nebo hustého sněžení, námraza, silný a vytrvalý déšť nebo silný 

vítr o rychlosti vyšší než je 8 m/s. Práce budou taktéž přerušeny nebo omezeny při 

extrémních, jak vysokých tak nízkých teplotách nebo omezeny. Práce budou probíhat 

při teplotách v rozmezí 0°C - 30°C.  

6.5 Personální obsazení 

Na montáž prefabrikovaných železobetonových schodišťových ramen bude 

dohlížet stavbyvedoucí. Průběh prací bude zapsán do stavebního deníku. Práce budou 

realizovat kvalifikovaní pracovníci. 
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 Stavební mistr    1 

 Vedoucí čety    1 

 Vazač     1 

 Montážník    2 

 Pomocný dělník   1    

 Jeřábník    1 

 Řidič nákladního automobilu  1 

6.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

6.6.1 Stroje 

Budou využity následující stroje a zařízení, věžový jeřáb s horní otočí Liebherr 

256 HC, nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 HIAB 477 E-6, 

stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP, míchadlo stavebních směsí Extol Premium MX 

1200 P, úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI Profesional, elektrodová svářečka 

GÜDE GE 145 W, samonivelační rotační laser Bosch GRL 300 HV v setu s přijímačem 

LR 1, stativem BT 300 HD a nivelační latí GR 240. 

6.6.2 Nářadí a pomůcky 

Z nářadí a pomůcek pak bude využito celové páčidlo, stavební kolečko, 

svinovací metr, vodováha, štětka, pásmo, kbelík, hliníková lať, koště, lopata, zednická 

šňůra, hřebíky, zednické kladivo 

6.6.3 Pomůcky BOZP 

Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a budou při práci užívat 

pomůcky BOZP. Pracovníci budou používat pracovní oděv, pracovní rukavice, helmy, 

reflexní vesty, boty s ocelovou špičkou a ochranné brýle. 

6.7 Pracovní postup 

Prefabrikovaná schodišťová ramena budou osazena na již připravené ozuby 

vytvořené na monolitických železobetonových stropních konstrukcích a na 

monolitických železobetonových mezipodestových deskách. Usazení schodišťových 

ramen bude probíhat za pomoci věžového jeřábu s horní otočí Liebherr 256 HC. Jak na 

prefabrikátech, tak na vytvořených ozubech monolitických železobetonových desek 

budou osazeny ocelové destičky. Pomocí těchto ocelových destiček, které k sobě budou 



85 

 

následně svařeny, bude vytvořen únosný spoj, kterým dojde ke zmonolitnění 

konstrukce. Vzniklá spára mezi schodišťovým ramenem a monolitickou 

železobetonovou deskou bude zalita cementovou zálivkou. 

6.8 Jakost a kontrola kvality 

Jakost a kontrola kvality bude navržena dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 

6.8.1 Vstupní kontrola 

Při vstupní kontrole bude kontrolována projektová dokumentace a veškerá 

dokumentace procesu týkající se procesu montáže prefabrikovaných schodišť například 

technologický předpis. Bude kontrolována připravenost pracoviště a to především 

dokončenost předchozích prací, u kterých se bude kontrolovat správné provedení dle 

projektové dokumentace ale také rovinnost daných konstrukcí. Jedná se hlavně o ozub 

vytvořený stropní konstrukcí pro potřebu montáže schodiště. Bude se kontrolovat 

dostatečnost technického zázemí a to zejména zpevněné skládky a sociální zázemí. 

Proběhne kontrola veškerého materiálu vstupujícího do procesu montáže. Jedná se o 

samotné prefabrikáty, jejichž geometrické tolerance jsou dány normou ČSN EN 14 843 

s názvem Betonové prefabrikáty – schodiště. Povolené odchylky uvedené v již 

zmiňované normě podrobně uvádí tabulka č. 13. Dále se bude kontrolovat zálivková 

malta a pryžové pásy. Materiál bude kontrolován dle dodacích listů. Bude kontrolováno 

skladování jednotlivých materiálů jak prefabrikátů na zpevněných, rovných a 

odvodněných skládkách tak i malta a pryžové pásy v uzamčených skladech.  

 

Tab. 14 Mezní odchylky [33] 
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6.8.2 Mezioperační kontrola 

V mezioperační kontrole se bude kontrolovat průběžný stav provedených prací. 

Bude se kontrolovat správné položení pryžového pásu, na který bude následně uloženo 

schodišťové rameno. Dále se bude kontrolovat svar spojující kovové destičky osazené 

na prefabrikátu a ozubu stropní konstrukce a mezipodestové desky. Bude kontrolováno 

zalití vzniklé spáry mezi stropní deskou a prefabrikátem zálivkovou maltou.  

6.8.3 Výstupní kontrola 

U výstupní kontroly se bude kontrolovat celkové provedení montáže 

schodišťových konstrukcí. Bude se kontrolovat správné provedené zmonolitnění 

monolitických stropních konstrukcí a prefabrikovaných schodišťových konstrukcí.  

6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací proškoleni v BOZP a 

seznámeni s technologickým postupem prováděných prací. Všechny stavební práce 

budou prováděny dle platných vyhlášek, zákonů a předpisů BOZP. Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci je podrobně popsána v samostatné kapitole bakalářské práce s 

názvem Bezpečnost práce. 

Legislativa: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (poslední novela 136/2016 

Sb.) 

 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 Ekologie - nakládání s odpady 

V průběhu výstavby bude zabráněno vzniku nadměrného hluku a prašnosti, které 

by negativně ovlivňovaly životní prostředí. Například bude použito kropení. Použitá 

mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby nevznikal nadměrný hluk a nedošlo 

k nebezpečnému úniku provozních kapalin. Pod zaparkovanými stroji bude vždy 

umístěna kovová nádoba na zachycení provozních kapalin, aby nedošlo ke kontaminaci 
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spodních vod a půdy.  Veškerý odpad vzniklý při stavebních procesech bude skladován 

dle platných zákonů v přistavených kontejnerech, aby nemohlo dojít vlivem 

klimatických podmínek k vyluhování látek nepříznivě ovlivňující kvalitu podzemních 

vod a půdy. Odpady budou likvidovány specializovanou firmou dle platných zákonů a 

předpisů. Při převzetí kontejnerů bude vystaven doklad o přejímce odpovědnosti za 

ekologickou likvidaci odpadu. Tento doklad bude vložen do stavebního deníku.  

Legislativa: 

 Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

(poslední novela 223/2015 Sb.) 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb. – o katalogu odpadů 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí 383/2001 Sb. – o podrobnostech 

nakládání s odpady (poslední novela 83/2016 Sb.) 

Kód odpadu Druh odpadu Likvidace odpadu 

17 01 01 Malta recyklace 

17 02 01 Dřevo recyklace 

19 12 01 Papírové obaly recyklace 

17 09 02 Těsnící materiál recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 

Tab. 15 Odpady 

 

6.11 Literatura 

Literatura použitá pro tvorbu technologického předpisu pro montáž 

prefabrikovaného železobetonového schodiště je uvedena v souhrnném seznamu 

literatury této práce. 
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7.1 Technická zpráva zařízení staveniště 

7.1.1 Obecné informace 

Zařízení staveniště je řešeno pro etapu hrubé vrchní stavby, konkrétně pro 

realizaci svislých nosních zděných a železobetonových monolitických konstrukcí a 

nosných vodorovných železobetonových monolitických stropních konstrukcí. 

Vlastnická práva k pozemku staveniště má investor, kterým je Rezidence Sochorova 

s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno. Pozemek staveniště je ze dvou stran ohraničen 

kolejovými pásy městské hromadné dopravy, a tudíž zasahuje do ochranného pásma 

kolejového vedení.  

Členění stavebních objektů: 

SO01 Bytový dům 

SO02 Přípojka dešťové kanalizace 

SO03 Přípojka splaškové kanalizace 

SO04 Přípojka vody 

SO05 Přípojka sdělovacích kabelů 

SO06 Přípojka NN 

SO07 Oplocení výšky 2,0 m 

7.1.2 Připravenost staveniště 

Celý obvod staveniště bude oplocen plotem o výšce 2,0 metru a vjezd na 

staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou o téže výšce a šířce 7,0 metrů. U brány 

bude zřízena vrátnice. Opatření budou navrženy z důvodu znemožnění vstupu na 

staveniště nepovolaným osobám. Na staveništi budou zbudovány zpevněné a 

odvodněné skládky pro sladování materiálu. Také zde budou uzamykatelné sklady pro 

uskladnění pracovních pomůcek a materiálů náchylných k povětrnostním vlivům jako 

jsou například pytlované suché maltové směsi a role hydroizolačních asfaltových pásů. 

7.1.3 Zázemí pracovníků 

Na staveništi bude zbudováno z přemístitelných stavebních buněk, které budou 

napojeny na elektrickou energii, zázemí pro pracovníky. Budou zde zbudovány šatny 

pro pracovníky a kanceláře pro vedení stavby, například kancelář stavbyvedoucího. 
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Sociální zázemí jako jsou záchody, umývárny, sprchy budou navíc napojené na přívod 

vody a na kanalizační potrubí.  

7.1.4 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Pozemek staveniště bude napojen na stávající dopravní infastrukturu. Z důvodu 

obklopení pozemku staveniště kolejovým vedení bude pozemek přístupný pouze z jedné 

přístupové komunikace a to z ulice Sochorova. Trasy pro dopravu materiálu na stavbu 

jsou podrobně řešeny v kapitole číslo dvě nazvané Situace stavby se širšími vztahy 

dopravních tras. 

7.1.5 Napojení na technickou infrastrukturu 

Pro potřebu staveniště a následného užívání stavby budou zhotoveny nové 

přípojky technické infrastruktury a to konkrétně vodovodu, kanalizace, vedení nízkého 

napětí a vedení sdělovacích sítí. Tyto přípojné body budou zbudovány již v předchozí 

technologické etapě hrubé spodní stavby.  

7.1.6 Doprava na staveništi 

Za bránou širokou 7,0 metrů, umožňující vjezd na staveniště, bude umístěna 

vrátnice. Horizontální doprava na staveništi bude realizována po zpevněné komunikaci 

a bude zajišťována například nákladními automobily a vysokozdvižným vozíkem. 

Vertikální doprava materiálu bude zajištěna věžovým jeřábem s horní otočí Liebherr 

256 HC. Staveništní komunikace bude vytvořena z drceného makadamu o mocnosti 200 

mm, který bude dostatečně zhutněn a prolit tekutým silničním asfaltem. Zpevněná 

staveništní komunikace bude zbudována pro potřeby dopravy materiálu a pohybu strojů 

po staveništi. 

7.2 Dimenzování inženýrských sítí 

7.2.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

Pro stanovení celkového nutného příkonu elektrické energie je potřeba stanovit 

příkony a počty jednotlivých elektrických zařízení používaných na stavbě a spotřebu 

elektrické energie na vnitřní osvětlení. Spotřeba elektrické energie na vnější osvětlení se 

neuvažuje, protože vnější osvětlení bude zajištěno denním světlem. 
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Tab. 16 Příkony strojů 

Tab. 17 Příkony vnitřního osvětlení 

Stavební stroj
Příkon 

(kW)

Počet 

kusů 

(ks)

Celkový 

příkon 

(kW)

Věžový jeřáb s horní otočí Liebherr 256 HC 61,00 1 61

stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 7,50 1 7,5

stavební míchačka LESCHA S 230 HR 1,60 1 1,6

Míchadlo stavebních směsí Extol Premium 

MX 1200 P
1,20 1 1,2

Pila na řezání bloků Porotherm DeWALT 

Alligator DW 393
1,35 1 1,35

Úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI 

Profesional
2,20 1 2,2

Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W 5,00 1 5

Řezačka a ohýbačka ocelových prutů 

Hitachi VB16Y
0,51 1 0,51

Vibrační lišta DYNAPAC BV 20 E 0,80 2 1,6

Ponorný vysokofrekvenční vibrátor Tremix 

EL 56
0,85 1 0,85

82,81P1 - instalovaný příkon elektromotorů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie: 

𝑆 = 1,1 ∙ √(0,5 ∙ 𝑃1 + 0,8 ∙ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 ∙ 𝑃1)2 [𝑘𝑊] 

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 – koeficient současnosti elektrických motorů 

0,7 – fázový posun 

Vnitřní osvětlení
Příkon 

(kW)

Počet 

kusů 

(ks)

Celkový 

příkon 

(kW)

Kancelář 0,144 7 1,008

Šatny 0,144 4 0,576

Umývárny, WC 0,144 3 0,432

2,02P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení
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Tab. 18 Voda pro provozní účely 

Tab. 19 Voda pro hygienické účely 

Tab. 20 Voda pro technologické účely 

Potřeba vody pro:
Měrná 

jednotka

Množství 

(m.j.)

Střední 

norma

Potřebné množství 

vody (l)

Ošetřování betonu hod 8 700 5600

čištění bednících dílců m^3 325 100 32500

38100Celkem vody za směnu

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY

Potřeba vody pro:
Měrná 

jednotka

Množství 

(m.j.)

Střední 

norma

Potřebné množství 

vody (l)

Umyvadla, WC osoba 25 40 1000

Sprchy osoba 25 50 1250

2250

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY

Celkem vody za směnu

Potřeba vody pro:
Měrná 

jednotka

Množství 

(m.j.)

Střední 

norma

Potřebné množství 

vody (l)

Příprava maltové směsi ks 25 8 200

200Celkem vody za směnu

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

P1 – instalovaný příkon elektromotorů 

P2 – instalovaný příkon vnitřního osvětlení 

P3 – instalovaný příkon vnějšího osvětlení 

𝑆 = 1,1 ∙ √(0,5 ∙ 82,81 + 0,8 ∙ 2,02 + 0)2 + (0,7 ∙ 82,81)2 = 79,41 𝑘𝑊 

Nutný příkon elektrické energie je 79,41 kW. 

7.2.2 Voda pro staveništní provoz 

Spotřeby vody a dimenze potrubí vodovodní přípojky se určí na základě 

spotřeby vody dílčích procesů. Určí se ze spotřeby vody pro provozní účely, pro 

hygienické a sociální účely a pro technologické účely. 
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Výpočet maximální potřeby vody: 

𝑄𝑛 = ∑
𝑃𝑛 ∙ 𝑘𝑛

𝑡 ∙ 3600
=

𝐴 ∙ 1,6 + 𝐵 ∙ 2,7 + 𝐶 ∙ 2,0

𝑡 ∙ 3600
 [𝑙/𝑠] 

Qn – spotřeba vody v [l/s] 

Pn – potřeba vody v [l/směnu] 

kn -  koeficient nerovnoměrnosti (1,6 – 2,7) 

t – odběr vody [hod] 

𝑄𝑛 =
38100 ∙ 1,6 + 2250 ∙ 2,7 + 200 ∙ 2,0

8 ∙ 3600
= 2,34 𝑙/𝑠 

 

Spotřeba vody bude 2,34 l/s. Dimenze potrubí vodovodní přípojky bude DN 50 mm. 

7.3 Objekty zařízení staveniště 

Podklad pod stavební buňky bude tvořit vrstva drceného makadamu o mocnosti 

200 mm, který bude řádně zhutněn a urovnán do roviny pro potřebu usazení stavebních 

buněk. Jednotlivé stavební buňky k sobě budou připojeny a budou tvořit ucelené zázemí 

pro pracovníky. Komplex buněk se bude skládat ze sociálního zařízení, šaten a 

kanceláří pro vedení stavby. Přesné rozmístění objektů zařízení staveniště je znázorněno 

ve výkrese Zařízení staveniště s označením B2. 
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Obr. 59 Kancelářský kontejner [3] 

7.3.1 Kanceláře 

Jako kanceláře budou sloužit kancelářské kontejnery od společnosti Containex. 

Budou navrženy kancelářské kontejnery sloužící jako zázemí pro stavbyvedoucího, 

mistry a stavební dělníky. Kancelářské kontejnery budou v úpravě využity jako šatny 

pro stavební dělníky. Dále bude jeden kancelářský kontejner navržen jako vrátnice.  

 Kancelářský kontejner Containex 20´ 

Délka:   6055 mm 

Šířka:   2435 mm 

Výška:  2591 mm 

Hmotnost:  1930 kg 

 

Vybavení:  rastrová světla 2 x 36 W 

elektrický konvektor o výkonu 2 kW 

  2 ks dvojité elektrické zásuvky 230 V/ 32 A 

   

 

Obr. 60 Půdorys kancelářského kontejneru [3] 
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Obr. 61 Sanitární kontejner [3] 

7.3.2 Hygienická zařízení 

Hygienická zařízení budou taktéž navrženy jako stavební kontejnery od 

společnosti Containex. Budou navrženy umývárny a WC pro veškerý personál na 

stavbě. 

 Sanitární kontejner Containex 20´ 

Délka:   6055 mm 

Šířka:   2435 mm 

Výška:  2591 mm 

Hmotnost:  2490 kg 

 

Vybavení:  rastrová světla 2 x 36 W 

teplovzdušný ventilátor o výkonu 2 kW 

3 ks jednoduché elektrické zásuvky 230 V/ 32 A 

 

Obr. 62Půdorys sanitárního kontejneru [3] 
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Obr. 63 Skladový kontejner [3] 

7.3.3 Sklady 

Budou navrženy skladové kontejnery od společnosti Containex pro skladování 

veškerý stavební materiál vyžadující skladování v uzavřených skladech jako jsou 

pytlované sypké maltové směsi. Skladové kontejnery budou také navrženy pro 

skladování nářadí a menších strojních zařízení jako je míchadlo stavebních směsí nebo 

úhlová bruska. 

 Skladový kontejner Containex 20´ 

Délka: 6058 mm 

Šířka: 2438 mm 

Výška: 2591 mm 

Hmotnost: 1270 kg 

Objem: 32,85 m3 

 

 

 

        Obr. 64 Půdorys skladovacího kontejneru [3] 
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Obr. 65 Vanový kontejner [4] 

Obr. 66 Schéma vanového kontejneru [4] 

Obr. 67 Schéma vanového kontejneru [4] 

7.3.4 Kontejnery na odpad 

Nakládání s odpady bude vyřešeno návrhem vanových ocelových kontejnerů na 

odpad. Budou navrženy vanové, otevřené, ocelové kontejnery na odpad společnosti 

Monza cz s.r.o. Kontejnery budou navrženy jak na odpad komunální, tak na odpad 

tříděny a stavební suť. 

 Otevřený, vanový kontejner Mulden-AM 

Objem: 5,5 m3 
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Obr. 68 Oplocení [5] 

7.3.5 Oplocení 

Oplocení celého obvodu staveniště bude navrženo z průhledných mobilních 

dílců oplocení výšky 2,0 m a šířky 3,5 m. Oplocení bude překryto neprůhlednou 

plachtou. Oplocení se skládá z jednotlivých plotových dílců, nosných betonových patek 

a zajišťovacích spon, kterými jsou jednotlivá pole spojena k sobě. Nosným rámem 

plotových polí jsou svařované trubky. Výplň plotových polí pak tvoří rošt ze zinkového 

drátu přivařený k obvodovému nosnému rámu. Bránu pro vjezd a vstup na staveniště 

budou tvořit dvě plotová pole opatřená řetězem a zámkem. Průhledné mobilní oplocení 

s příslušenstvím bude dodáno společností TOI TOI s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.6 Skládky 

 Pro skladování materiálu na stavbě budou zbudovány zpevněné, rovné a 

odvodněné skládky, na kterých bude skladována výztuž, bednění, zdící materiál a 

železobetonové monolitické prefabrikáty schodišť. Skládky budou tvořené z 

vrstvy drceného makadamu o mocnosti 200 mm, který bude řádně urovnán, zhutněn a 

prolit tekutým asfaltem. Pro uskladnění těžších materiálů jako jsou železobetonové 

prefabrikáty, bude takto vytvořená vrstva z drceného a udusaného makadamu zpevněna, 

stejně jako staveništní komunikace, prolitím silničním asfaltem. Konkrétní rozměry 

všech skládek a jejich umístění na staveništi je uvedeno ve výkrese Zařízení staveniště 

s označením B2. 
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7.4 Návrh skladovacích ploch 

Při návrhu skladovacích ploch bereme v úvahu, to že materiál bude dodáván na 

stavbu v průběhu celého výstavbového procesu. Z tohoto důvodu budou skladovací 

plochy navrhovány na dodávku materiálu pro jedno typické podlaží. Vzhledem k ploše 

stavebního pozemku a volného prostoru na něm a také stejnorodosti podkladu 

zpevněných ploch bude možnost skladovací plochy v průběhu výstavby rozšiřovat dle 

potřeb dodávek materiálu, avšak jen do určité míry, aby nebylo zabráněno správného 

chodu procesů na staveništi. 

Skladovací plocha materiálu pro zdění bude navržena na množství materiálu 

potřebného k realizaci těchto konstrukcí pro 4 NP.  

 

              Tab. 21Počet palet keramického zdiva pro 4 NP 

Rozměry jedné palety jsou 1,18x1,0 m a její plocha je 1,18 m2.  

𝑆 = 1,18 ∙ 1,0 ∙ 148 = 174,64 𝑚2 

Potřebná plocha pro skladování palet s keramickým zdivem je potom rovna 174,64 m2. 

Pro potřeby skladování bude navržena skladovací plocha o rozměrech 10x24 m o 

celkové ploše 240 m2. Vzniklá rezerva 65 m2 bude využita na skladování pro další 

potřebné materiály, jako jsou keramické překlady. Pro uskladnění hydroizolace a malt 

jsou navrženy v potřebném počtu uzamykatelné mobilní sklady.  

 Skladovací plocha pro skladování systémového bednění bude navržena o 

rozměrech 10x24 m o ploše 240 m2. Pro skladování betonářské výztuže bude navržena 

skladovací plocha o rozměrech 10x20 m o ploše 200 m2. Rozměry skladovacích ploch 

jsou navrženy s ohledem na postupné dodávky materiálu, které budou naplánovány tak, 

aby bylo minimalizováno dlouhodobé skladování, naopak, aby skládky sloužili pouze 

Označení

Plocha 

zdiva 

(m^2)

Počet 

kusů na 

m^2 (ks)

Počet kusů 

na paletě 

(ks)

Celkový počet 

kusů cihel 

(ks)

Počet 

palet (ks)

30 Profi 175,5 16 80 2805 36

24 Profi 522,2 10,7 60 5588 94

19 AKU 115,5 10,7 72 1236 18

148

Celkový počet palet keramického zdiva pro 4 NP

Celkový počet palet (ks)
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ke krátkodobému skladování materiálu a ten byl co nejdříve zabudováván do 

konstrukcí. 

 Plocha pro skladování železobetonových prefabrikátů schodišťových ramen 

bude navržena o rozměrech 13,8x8,05 m o celkové ploše 111,1 m2. Tato skladovací 

plocha je navržena v závislosti na rozměrech jednotlivých prefabrikovaných dílců a také 

na dodržení mezer mezi dílci pro pohyb vazačů upevňujícími jednotlivé dílce na 

zvedací mechanismus. Podrobný půdorys jednotlivých rozměrů je přílohou této práce 

s označením B2 – Zařízení staveniště. 

7.5 Návrh počtu stavebních buněk 

Během realizace hrubé vrchní stavby bytového domu je předpoklad, že se na 

stavbě bude pohybovat 49 osob. Je to 1 stavbyvedoucí, 3 mistři, 5 vedoucích čet a 40 

dělníků. Pro potřeby osob vyskytujících se na staveništi budou navrženy stavební buňky 

sloužící jako kanceláře, šatny a hygienická zázemí. 

Potřebná plocha šaten a kanceláří 

Stavbyvedoucí  15 – 20 m2 

Mistři    6 - 8 m2 

Vedoucí čet   6 m2 

Dělníci    1,25 m2 

Stanovení počtu potřebných šaten a kanceláří 

1 stavbyvedoucí  20 m2 – 2x kancelář (plocha 29,48 m2) 

3 mistři   24 m2 – 2x kancelář (plocha 29,48 m2) 

5 vedoucích čet  30 m2 – 3x kancelář (plocha 44,22 m2) 

40 dělníků   50 m2 – 4x šatna (plocha 58,96 m2) 

Pro zázemí pracovníků bude navrženo 7x kancelářská buňka a 4x šatna pro pracovníky. 

Stanovení počtu hygienických zařízení 

Umyvadla   1 umyvadlo / 5 osob – 10x umyvadlo 

WC    1 WC / 10 osob – 5x WC 

Sprchy    1 sprcha / 10 osob – 5x sprcha 
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Pro hygienické zázemí bude navržena 3x sanitární buňka ( 6x WC, 6x pisoár, 6x 

sprchový kout, 15x umyvadlo) 
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Časový plán je vypracován pro etapu hrubé vrchní stavby v programu Contec. 

Časový plán je zpracován pro časový sled procesů celé hrubé vrchní stavby a dále jsou 

zpracovány dva časové plány pro dvě typická podlaží a to pro 1 NP a 4 NP. Časové 

plány tvoří samostatné přílohy bakalářské práce s označením D1, D2. 
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Obr. 69 Věžový jeřáb Liebherr 256 

HC [6] 

Obr. 70 Nákladní automobil MAN 35.400 

HIAB 477 E-6 [7] 

9.1 Věžový jeřáb s horní otočí Liebherr 256 HC 

Věžový jeřáb s horní otočí Liebherr 256 HC bude využit pro dopravu materiálu 

po staveništi a na jednotlivá pracoviště. Jeřáb bude využit po celou dobu výstavby a to 

především pro dopravu prefabrikovaných schodišťových ramen, materiálu pro zdění, 

výztuží a jednotlivých částí bednění.  

Lanové dráhy:    2 

Opěrná základna:    6,0 x 6,0 m 

Maximální nosnost:    12000 kg 

Nosnost s maximálním poloměrem:  4400 kg 

Maximální výška háku:   54,4 m 

Délka výložníku:    50 m 

Příkon:    61,0 kW 

 

9.2 Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 35.400 

HIAB 477 E-6 

Nákladní automobil bude využit k přepravě stavebního materiálu na stavbu. 

Díky hydraulické ruce bude usnadněno nakládání a následné vykládání materiálu a to 

především materiálu umístěného na paletách nebo ve speciálních ocelových paletách. 

Vzhledem k nosnosti vozidla, hydraulické ruky a velké ložné ploše nákladního 

automobilu bude moci převážet dostatečně velké množství stavebního materiálu na 

stavbu.  

Nosnost vozidla:   12 t 

Nosnost hydraulické ruky:  12 t 

Dosah hydraulické ruky:  16,5 m 

Délka ložné plochy:   6200 mm 

Šířka ložné plochy:   2450 mm 

Plocha ložné plochy:   15,19 m2 
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Obr. 71 Dvouramenný nosič 

kontejnerů Hyvalift typ NA [8] 

Celková šířka:   2,5 m 

Celková délka:   9,4 m 

 

9.3 Dvouramenný nosič kontejnerů Hyvalift typ NA 

Dvouramenný nosič kontejnerů bude sloužit pro dovoz prázdných a odvoz 

plných kontejnerů s odpadem vzniklým na stavbě. Bude převážet otevřené vanové 

kontejnery  

Mulden-AM o objemu  5,5 m3. 

Zdvihová kapacita:   12000 kg 

Hmotnost vozidla:   20 t 

Délka kontejneru:   3440 – 6140 mm 

Objem kontejneru   4 - 5,5 m3 

 

 

9.4 Vysokozdvižný vozík Desta E 16 

Bude sloužit k zajištění vnitro staveništní dopravy materiálu od místa vyložení 

nákladním automobilem až na skládky k tomu určené. Bude dopravovat především 

materiály dopravené na stavbu na paletách.  

Pohon:      elektro 

Nosnost:      1600 kg 

Vlastní hmotnost:     3100 kg 

Rychlost jízdy:     14 km/h 

Spotřeba el. Energie:     5 kWh/h 

Napětí:      48 V 

Rozvor kol:      1300 mm 

Celková šířka:     1070 mm 

Celková délka:     2715 mm 

Výška spuštěného zvedacího zařízení:  2275 mm 
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Obr. 72 Vysokozdvižný vozík Desta E 16 [9] 

Výška vyjetého zvedacího zařízení:   3800 mm 

Rozchod kol:      910 mm 

Šířka vidlic:      80 mm 

Délka vidlic:      800 mm 

Poloměr otáčení:     1565 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 Autodomíchávač Stetter C3 AM 15 C BASIC LINE 

Autodomíchávač je navržen pro procesy betonáží vodorovný a svislých nosných 

železobetonových monolitických konstrukcí. Bude sloužit k dopravě čerstvé betonové 

směsi z betonárny v městské části Brno Bosonohy na staveniště. Autodomíchávač je 

zvolen s ohledem na objem bubnu.  

Objem bubnu: 15 m3 

Stupeň plnění: 63,8% 

Sklon bubnu: 9,2° 

Hmotnost nástavby: 5380 kg 

A – průměr bubnu: 2400 mm 

B – výška násypky: 2568 mm 

C – průjezdná výška: 2671 mm 
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Obr. 74 Autodomíchávač Stetter C3 AM 15 C Basic line [10] 

Obr. 73 Schéma bubnu autodomíchávače Stetter C3 AM 15 C Basic line [10] 

D – Výsypná výška: 1211 mm 

9.6 Autočerpadlo SCHWING S 58 SX 

Autočerpadlo je navrženo s ohledem na rozměry celého objektu. Autočerpadlo 

bude sloužit pro dopravu čerstvé betonové směsi od autodomíchávače až na místo 

zabudování do konstrukce. Na obrázku je znázorněn graf vertikálního a horizontálního 

dosahu autočerpadla, dle kterého bylo autočerpadlo navrženo.  

9.6.1 Výložník S 58 SX 

Vertikální dosah: 57,3 m 

Horizontální dosah: 53,4 m 

Počet ramen: 4 
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Dopravní potrubí: DN 125 

Délka koncové hadice: 3 m 

Pracovní rádius: 370° 

Zapatkování podpěr přední: 8,9 m 

Zapatkování podpěr zadní: 12,5 m 

 

9.6.2 Čerpací jednotka P 2525 

Pohon: 636 l/min 

Dopravní válec: 250x2500 mm 

Hydraulický válec: 120/85 mm 

Počet zdvihů: 22 min-1 

Dopravované množství: 163 m3/h 

Tlak betonu: 85 bar 

 

Obr. 75 Autočerpadlo Schwing S 58 SX [11] 
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Obr. 76 Schéma dosahu autočerpadla Schwing S 58 SX [11] 

 

 

 



111 

 

Obr. 77 Stavební výtah GEDA ERA 1200 

Z/ZP [12] 

Obr. 78 Stavební míchačka LESCHA S 

230 HR [13] 

9.7 Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 

Stavební výtah je navržen především dle parametru maximální výšky zdvihu. 

Stavební výtah bude sloužit k přepravě osob a materiálu, do vyšších nadzemních 

podlaží, který nebude dopravován pomocí 

jeřábu. 

Nosnost:    1200 kg 

Příkon:    7,5 kW 

Rychlost zdvihu:   30 m/min 

Maximální výška zdvihu: 100 m 

Výkon motoru:   2x5,5 kW 

Rozměry podstavy:  2,80x2,82 m 

Rozměry plošiny:  1,45x2,60 m   

 

9.8 Stavební míchačka LESCHA S 230 HR 

Stavební míchačka bude sloužit ke smísení pytlovaných směsí se záměsovou 

vodou, a to především pro malty určené k zakládání zdiva a samotnému zdění. Stavební 

míchačka je navržena dle objemu bubnu, který je 230 l. 

Výkon:   1,6 kW 

Napájení:   230 V/ 50Hz 

Objem bubnu:  230 l 

Rozměry:   1550x830x1440 mm 

Hmotnost:   126,5 kg 
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Obr. 79 Míchadlo stavebních směsí 

Extol Premium MX 1200 P [14] 

Obr. 80 Pila na řezání bloků 

Porotherm DeWALT Alligator DW 

393 [15] 

 

9.9 Míchadlo stavebních směsí Extol Premium MX 1200 P 

Míchadlo stavebních směsí bude používáno jako náhrada za stavební míchačku 

pro rozmíchání pytlované směsi se záměsovou vodou potřebném v o hodně menším 

množství než je objem bubnu stavební míchačky. Toto míchadlo postačí na smíchání 

jednoho až jednoho a půl pytle malty.  

Napětí:    230 V 

Frekvence:    50 Hz 

Příkon:    1200 W 

Rychlost bez zatížení:  300 – 650 ot./min 

Délka míchací metly:   560 mm 

Hmotnost:    3,4 kg 

Hmotnost míchané směsi:  25 – 50 kg 

Průměr míchací metly:  Ø 120 mm 

Závit vřetene:    M14            

            

9.10 Pila na řezání bloků Porotherm DeWALT Alligator DW 

393 

Pila na řezání bloků Porotherm je určena k odřezům keramických bloků a to jak 

kolmo na prvek tak i k šikmým řezům pro vytvoření úhlu v obvodovém zdivu. 

Důležitým parametrem pily je délka řezného nástroje.   

Příkon:    1350 W 

Výkon:    700 W 

Napětí:     20 V 

Počet zdvihů naprázdno:  3300/min 

Délka řezného nástroje:  425 mm 

Hmotnost:    4,3 kg 
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Obr. 81 Úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI 

Profesional [16] 

Obr. 82 Elektrodová svářečka 

GÜDE GE 145 W [17] 

 

 

9.11 Úhlová bruska Bosch GWS 22-180 LVI Profesional 

Úhlová bruska je navržena hlavně dle příkonu a průměru kotouče, který je 180 

mm. Úhlová bruska bude používána k vyvazování výztuže a ke krácení přečnívajících 

prutů výztuže.  

Příkon:   2200 W 

Napětí:   230 V/50 Hz 

Volnoběžné otáčky: 8500 ot./min 

Průměr kotouče:  180 mm 

Závit na vřetenu: M14 

Hmotnost:   5,3 kg 

 

 

 

9.12 Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W 

U elektrodové svářečky jsou důležitými sledovatelnými parametry svářecí proud 

a velikost elektrod. Elektrodová svářečka bude sloužit pro svařování jednotlivých prutů 

betonářské výztuže, která bude tvořit vyztužení jednotlivých konstrukcí.  

Napětí:     230 V/ 50 Hz 

Příkon:     5 kW 

Svářecí proud:    100 A 

Jištění:     16 A 

Elektrody:     1,5 – 3,2 mm 

Napětí při chodu naprázdno:   43 – 46 V 

Hmotnost:     14 kg 
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Obr. 83 Řezačka a ohýbačka 

ocelových prutů Hitachi 

VB16Y [18] 

Obr. 84 Samonivelační rotační 

laser Bosch GRL 300 HV s 

příslušenstvím [19] 

9.13 Řezačka a ohýbačka ocelových prutů Hitachi VB16Y 

Řezačka a ohýbačka ocelových prutů bude použita při armování jednotlivých 

železobetonových monolitických konstrukcí. Pro ohýbání prutů v koutech a rozích je 

důležitým parametrem možnost nastavení ohybů pod různými úhly. Důležitým 

parametrem je také maximální průměr prutu, který lze tímto zařízením ohnut. 

Příkon:     510 W 

Max. průměr ohýbaného materiálu:  16 mm 

Čas střihu:     3,1 s 

Čas ohybu:     5,1 s 

Možnost nastavení ohybu:   45°, 90°, 135°, 

180° 

Rozměry:     466x212x231 mm 

Hmotnost:     17 kg 

 

9.14 Samonivelační rotační laser Bosch GRL 300 HV v setu 

s přijímačem LR 1, stativem BT 300 HD a nivelační latí 

GR 240 

Samonivelační rotační laser s příslušenstvím bude použit k zaměření 

jednotlivých částí konstrukcí. A to například k zaměření polohy výztuží, k určení 

správné polohy zdiva atd..     

Rozměry:    190x180x170 mm 

Přesnost nivelace:   ± 0,1 mm/m 

Rozsah samonivelace:  ± 5° 

Rychlost rotace:   150, 300, 600 ot./min 

Pracovní dosah:   Ø300 m 

Hmotnost:    1,8 kg 

Napájení:    1x blok 9 V 6LR61 
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Obr. 85 Vibrační lišta DYNAPAC BV 20 

E [20] 

Obr. 86 Ponorný vysokofrekvenční 

vibrátor Tremix EL 56 [21] 

9.15 Vibrační lišta DYNAPAC BV 20 E 

Vibrační lišta bude použita k hutnění čerstvé betonové směsi u vodorovných 

stropních železobetonových konstrukcí. Důležitým parametrem jsou zde otáčky 

elektrického vibrátoru a také rozměry samotné vibrační lišty, které by měli být úměrné 

ploše hutnění. 

Délka lišty:    2000 mm 

Šířka lišty:    170 mm 

El. Vibrátor:    10500 ot./min 

Délka rukojeti:   1,8+1,8 m 

Naklápěcí lišta:   ANO 

Úroveň vibrací v rukojeti:  1,65 m/s-2 

Hladina hluku:   92 dB 

Motor HONDA CX25:  800 W 

Hmotnost:    18 kg 

 

9.16 Ponorný vysokofrekvenční vibrátor Tremix EL 56 

Ponorný vysokofrekvenční vibrátor bude využit při procesu betonáží k hutnění 

čerstvé betonové směsi. U stěnových železobetonových monolitických konstrukcí bude 

hutnění prováděno po záběrech o mocnosti betonové směsi 80 cm. Správným pro 

hutněním čerstvé betonové směsi bude zamezeno vzniku kavern. 

Příkon:    850 W 

Napětí:    42 V 

Proud:     13 A 

Frekvence:    200 Hz 

Otáčky:    12000 ot./min 

Hmotnost:    19 kg 

Délka hlavice:   380 mm
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Obr. 87 Bádie na beton Boscaro CT-80P 

[22] 

Délka hadice:    5 m 

Délka přívodního kabelu:  15 m  

 

9.17 Bádie na beton Boscaro CT-80P s plošinou 

Bádie na beton bude využita při procesu betonáže železobetonových 

monolitických schodišťových konstrukcí. Betonáž bude probíhat po jednotlivých 

schodišťových ramenech. Bádie je navržena podle dvou hlavních parametrů, kterými 

jsou objem a hmotnost, s plošinou pro zjednodušení obsluhy vypouštění čerstvé 

betonové směsi na místo určení.  

Objem:   800 l 

Průměr rukávu:  200 mm 

Nosnost:   1760 kg 

Hmotnost:   310 kg 
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Obr. 88 Samovyvažovací 

Euro závěs EZS-15.43 U 

[23] 

Obr. 89 Plynový hořák [24] 

9.18 Samovyvažovací Euro závěs EZS-15.43 U 

Samovyvažovací závěs bude využit k dopravě materiálu umístěného na paletách. 

Například k dopravě keramického zdiva a keramických překladů. Závěs bude zavěšen 

na věžovém jeřábu, který bude zajišťovat dopravu materiálu.  

Nosnost: 1500 kg 

Průřez vidlice: 100 x 41 mm 

Délka vidlic: 1000 mm 

Celková výška: 2350 mm 

Výška nákladu: 1600 mm 

Vnější rozteč vidlic: 530-840 mm 

Hmotnost: 145 kg 

 

 

 

9.19 Plynový hořák 

Plynový hořák je navržen pro účely natavení asfaltových pásů, které budou 

sloužit jako hydroizolace nosného keramického zdiva objektu. Plynový hořák je 

navržen s prodloužením pro lepší manipulaci a usnadnění práce izolatérů.  

Průměr hubice:  60 mm 

Výkon:   58 kW 

Celková délka:  935 mm 

Délka hadice:   5 m 
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Obr. 90 Paletový vozík BF [25] 

9.20 Paletový vozík BF 

Paletový vozík BF bude sloužit k manipulaci s paletami s materiálem pro zdění a 

to především pro přemístění palet s pytlovanými směsmi malt do uzamykatelných 

skladů. Dále bude využit k horizontálním přesunům palet s materiálem. 

Délka vidlic: 1150 mm 

Nosnost: 3000 kg 

Vlastní hmotnost: 78 kg 

Výška zdvihu: 115 mm 

Šířka vidlice: 160 mm 

Rozteč vidlic vnější: 540 mm 

Rozteč vidlic vnitřní: 220 mm 
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10.1 Zděné svislé konstrukce 

10.1.1 Vstupní kontrola 

10.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Bude se kontrolovat správnost, úplnost a platnost předložené projektové 

dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou a musí být vypracována 

v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Dokumentace musí být odsouhlasena 

projektantem a investorem. Dále se bude kontrolovat správnost a úplnost dalších 

dokumentů jako jsou technické zprávy a technologické předpisy. 

10.1.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

Při kontrole připravenosti pracoviště se bude kontrolovat funkčnost a bezpečnost 

přípojných míst vody a elektřiny. Dále se bude kontrolovat dostatečný pracovní prostor 

a jeho vyhovující stav pro provádění zděných konstrukcí. Při kontrole připravenosti 

pracoviště bude provedena kontrola připravenosti staveniště.  Kontrolovat se budou 

zpevněné plochy pracoviště, poloha pracoviště, funkčnost všech prvků pracoviště. Bude 

se kontrolovat zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných osob (plot 1,8m) a také, 

je-li řádně označeno. Pracoviště musí být v souladu s projektovou dokumentací. O 

převzetí pracoviště provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

10.1.1.3 Kontrola materiálu 

Při dodávce materiálu na stavbu bude stavbyvedoucím provedena kontrola 

dodacích listů s dodaným materiálem. V dodacích listech dodaných zdících prvků a 

maltových směsí bude kontrolován výrobce, označení, datum výroby. Dále se bude 

kontrolovat, zda nedošlo během přepravy k poškození dodávaného materiálu. Pokud 

by došlo k velkému poškození materiálu, nebude materiál přijat a vše bude zapsáno do 

stavebního deníku. Následně dojde k reklamaci materiálu u dodavatele. U pytlovaných 

směsí malt bude vizuálně zkontrolována neporušenost obalů a jejich hmotnost. Dále 

bude zkontrolováno prohlášení o vlastnostech výrobku, ze kterého bude patrné složení 

malty a charakteristické pevnosti v tlaku. Maltové směsi budou splňovat normu ČSN 

EN 998-2 ed. 2. Bude provedena kontrola dodaného hydroizolačního materiálu. U 

hydroizolací bude kontrolováno dodané množství a druh materiálu. Vizuálně bude 
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Obr. 91 Největší přípustné rozpětí zdících materiálů [26] 

Obr. 92 Mezní odchylky zdících materiálů [26] 

kontrolováno mechanické neporušení pásů například oděrkami, trhlinami, dírami nebo 

prasklinami. Tloušťka pásu bude deklarována s tolerancí ± 0,2 mm. Asfaltové role 

musí být dodány na paletě a zabaleny průhlednou fólií. Mezní odchylky zdících 

materiálů jsou stanoveny normou ČSN EN 771-1 ed. 2. Největší přípustná tolerance je 

rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou rozměru zjištěného měřením na souboru 

prvků, který nesmí být větší, než hodnota vypočtená dle vztahu pro kategorii R2 a 

zaokrouhlená na celé mm. Tolerance průměrné hodnoty znamená, že u žádného 

rozměru nesmí být rozdíl mezi deklarovanou a průměrnou hodnotou vypočtenou ze 

změřených hodnot u vzorků v souboru větší než mezní odchylky, které přísluší 

deklarované kategorii T2. 
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Obr. 93 Měření rozměrů zdících prvků [26] 

Měření se provádí podle normy ČSN EN 772-16. Každý rozměr se měří 2x blízko 

hran vzorku. Pokud jsou splněny aspoň 2 ze 3 těchto kritérií (délka ≤ 250 mm, šířka ≤ 

125 mm a výška ≤ 100 mm), měření provádíme pouze 1x a to přibližně ve středu 

vzorku. Dle přílohy A normy ČSN EN 771-1 ed. 2 tato měření provádíme na souboru 

10 prvků. Tloušťka žeber smí být dle ČSN EN 771-1 ed. 2 nejméně 20 mm u 

obvodových, u vnitřních potom nejméně 14 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření překladů Porotherm provádíme dle ČSN EN 846-11. Délku měříme 

rovnoběžně s podélnou osou překladu a zaznamenáváme rozměr zaokrouhlený na 2 

mm. Šířka a výška se měří na obou koncích překladu a ve středu jeho rozpětí. V každé 

poloze se zaznamená největší a nejmenší rozměr s přesností na 1 mm. Výška a šířka se 

stanoví jako průměr ze tří naměřených hodnot. Prohnutí překladu měříme v poloze, v 

jaké bude osazen v konstrukci. Překlad se položí na dvě podpory a měření provádíme 

zkušebním pravítkem. Zkušebním souborem je podle ČSN EN 845-2 6 kusů překladu. 

Mezní odchylky rozměrů udává ČSN EN 845-2. U překladů vizuálně kontrolujeme 

praskliny popř. další zjevné vady způsobené přepravou materiálu. 
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Rozměry Mezní odchylky 

Délka ± 15 mm 

Šířka a výška ± 5 mm 

Přímost a zakřivení 0,5% délky, nejvýše však 10 mm od 

zamýšleného profilu 

Tab. 22 Mezní odchylky rozměrů keramických překladů [34] 

10.1.1.4 Kontrola pracovníků 

Kontrolovat se bude především zdravotní a odborná způsobilost k provádění 

zdících a montážních prací. Minimální odborná kvalifikace bude požadována vyučením 

v příslušném oboru. Pracovníci nesmí být zdravotně omezeni např. omezením práce ve 

výškách, omezením manipulace s těžkými břemeny atd. Dále bude požadována 

samostatnost, orientace ve stavebních výkresech a schopnost vytvářet jakostní díla. Dále 

se budou kontrolovat u obsluhy strojů jako je jeřáb platné strojní průkazy. U pracovníků 

zajišťující dopravu materiálu bude kontrolován platný řidičský průkaz. Také bude 

kontrolováno to, zda jsou pracovníci po celou dobu průběhu prací vybaveni osobními 

ochrannými pomůckami. 

10.1.1.5 Kontrola strojů 

Kontrola elektrických strojů a zařízení bude spočívat především v kontrole 

protokolů o revizích. Elektrická zařízení musí být provozuschopná a neohrožující 

bezpečnost zdraví pracovníků při práci s ním. U zařízení opatřených nouzovým 

vypínačem musí být zkontrolována jeho funkčnost. Napájecí kabely elektrických strojů 

a zařízení nesmí být mechanicky poškozené, pokroucené, zlomené a musí být položeny 

tak, aby se pojížděním strojů nebo jiným způsobem nemohly poškodit. 
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Tab. 23 Kontroly a revize spotřebičů [35] 

 

10.1.1.6 Kontrola skladování materiálu 

Veškerý materiál bude skladován v souladu s normou ČSN 26 9030. Zdící prvky 

budou skladovány na paletách zabalené v originální fólii na zpevněných, rovných a 

odvodněných skládkách. Palety budou stohovány na sebe o maximálním počtu tří palet 

na sebe. Z důvodu, že zdící materiál bude postupně odebírán z předních palet směrem k 

zadním, nemusí být mezi paletami vytvořeny průchozí uličky. Palety budou skladovány 

na sebe přesně ve svislici, aby nedocházelo k lokálnímu přitížení na rozích palet. 

Překlady budou skladovány buď na paletách, jak jsou baleny výrobcem nebo na 

dřevěných podkladcích tak, aby vlastní vahou překladů nedocházelo k jejich průhybu 

nebo jiné deformaci. Toho bude docíleno zejména vhodnou vzdáleností sousedních 

podkladních hranolků stejné výšky. Skladovány budou na rovné, zpevněné a odvodněné 

skládce materiálu. Maximální dovolená výška skladování překladů dle technického listu 

výrobce jsou 3 metry.  

Pytlované maltové směsi, asfaltové pásy, nářadí a pomůcky budou uloženy 

v uzamykatelném skladu. Sklad musí být vždy po odchodu pracovníků ze staveniště 

řádně uzamčena. Role asfaltových pásů smějí být skladovány pouze ve svislé poloze. 

Pytlované maltové směsi budou skladovány na paletách, na kterých budou dodány. 

10.1.1.7 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu klimatických podmínek bude provádět stavbyvedoucí každý den 

realizace stavby. Jedná se o zápis aktuálního stavu počasí, jako jsou povětrnostní 
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Tab. 24 Mezní odchylky polohy základu [36] 

podmínky, minimální a maximální teplota, viditelnost, do stavebního deníku. Kontrola 

se bude provádět průběžně. Teplota vzduchu se bude měřit čtyřikrát denně pomocí 

teploměru. Z těchto naměřených hodnot bude stanovena průměrná hodnota, která by 

neměla klesnout pod 5 °C.  Při vyšších teplotách budou mít pracovníci zajištěno 

dostatečné množství tekutin popř. častější přestávky. Maximální teplota pro provádění 

prací je 30 °C. Práce musí být přerušeny za nepříznivých klimatických podmínek. Práce 

ve výškách musí být přerušeny při větru o rychlosti nad 8 m/s, dešti, teplotách pod 5 °C 

nebo při snížené viditelnosti. 

10.1.1.8 Kontrola předchozích prací 

Kontrolovat se bude poloha základových konstrukcí dle projektové 

dokumentace. Tuto kontrolu bude provádět geodet za účasti stavbyvedoucího a 

technického dozoru investora. Dále se bude kontrolovat úplnost a neporušenost 

základové konstrukce. Následující kontroly budou probíhat dle platných norem.  

Rovinnosti se budou kontrolovat dle ČSN EN 13 670 a pevnosti betonu dle ČSN 73 

1373 (Schmidtovým tvrdoměrem). Povolená geometrická odchylka nesmí překročit 15 

mm na 2 m délky. Následující tabulka uvádí možné odchylky polohy základu. 
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Obr. 94 Mezní odchylky vytyčení zdiva [27] 

10.1.2 Mezioperační kontrola 

10.1.2.1 Kontrola vytyčení zdiva 

Vytýčení zdiva bude provedeno v toleranci s hodnotami uvedenými v ČSN EN 

1996-2. Přesah cihelných bloků přes hranu podkladní konstrukce může být maximálně 

1/6 tloušťky zdiva. Kromě geometrických tolerancí bude vizuálně a měřením 

zkontrolována správnost polohy jednotlivých stěn a otvorů dle projektové dokumentace. 

 

10.1.2.2 Kontrola hydroizolace 

Podklad před nanášením penetrační emulze musí být čistý, suchý, soudržný a 

bez ostrých výčnělků a prohlubní. Za mezní odchylky podkladu pro hydroizolaci se 

považují ostré výčnělky výšky 1,5 mm a prohlubně hloubky 3 mm. Rovinnost podkladu 

pro asfaltové pásy Dektrade se považuje za vyhovující v toleranci ± 5 mm na 2 m. 

Penetrace bude na podklad nanesena celoplošně a to zvláště v místě překladu 

asfaltových pásů. Při natavování pásů nesmí být teplota pásu vyšší než +190 °C. Při této 

teplotě degraduje struktura SBS modifikovaného asfaltu. Nahřátí krycí vrstvy asfaltu 

musí být intenzivní a přitom co nejkratší aby nedošlo k deformaci asfaltových pásů. 
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Minimální přesah asfaltových pásů v čelním spoji je stanoven na 100 mm a v bočním 

spoji na 80 mm. Pásy natavujeme po celé ploše podkladního betonu. Bude provedena 

kontrola celoplošného natavení asfaltových pásů k podkladu. Dále bude provedena 

kontrola neporušitelnosti a neodchlípnutí asfaltových pásů včetně vzniku bublin. Při 

kontrole hydroizolace bude použita norma ČSN P 73 0600 a norma ČSN P 73 0606. 

10.1.2.3 Kontrola založení první vrstvy zdiva 

Z důvodu vyzdívání stěn na maltu pro tenké spáry bude třeba dbát zvýšené 

pozornosti na založení první vrstvy zdiva. Nejprve bude provedena kontrola výškového 

zaměření podkladu, tím může být buď základová deska, nebo stropní konstrukce. 

Měření bude provedeno pouze v místě budoucí stěnové konstrukce. Bude nalezen 

nejvyšší bod podkladní konstrukce, od kterého bude započato zakládání první vrstvy 

zdiva. Bude kontrolována minimální vrstva zakládací malty, která je 10 mm. Tloušťka 

maltového lože se od nejvyššího bodu zvětšuje tak, aby zdivo bylo vyzděno ve 

vodorovné rovině s tolerancí ± 1 mm, kterou udává výrobce. Dále se bude kontrolovat 

osazení koncových cihel na nejvyšším bodu podkladu. V průběhu výstavby stěn bude 

kontrolována předepsaná převazba cihel a použití doplňkových cihel. Během výstavby 

stěn budou kontrolu vodorovnosti a svislosti provádět pracovníci pomocí natažené 

zednické šňůry na líci zdiva a pomocí vodováhy a olovnice. Největší dovolený přesah 

stěny přes podkladovou konstrukci je 15 mm. Technické listy výrobce Porotherm 

uvádějí maximální přesah stěny přes hranu podkladní konstrukce na 1/6 tloušťky zdiva. 

10.1.2.4 Kontrola provádění zdění 

Během vyzdívání konstrukcí bude stavbyvedoucí a mistr průběžně kontrolovat 

tloušťku a správnost nanášení malty pro tenké spáry. Také budou kontrolovat převazby 

cihel a použití doplňkových cihel. Dle prováděcího manuálu Porotherm je nutné, aby 

sousední cihly byly přesazeny o vzdálenost rovnu větší z hodnot 0,4*h (h = jmenovitá 

výška cihel – 249 mm) nebo 40 mm. Budou kontrolovány vazby jednotlivých tlouštěk 

stěn. Bude kontrolována neporušenost jednotlivých cihel pro dokonalé spojení na pero a 

drážku. Bude kontrolováno, zda je prostor nad poslední řadou cihel vyplněn pěnou pro 

dilataci keramických stěn od železobetonových konstrukcí. Při vyzdívání stěn bude 

kontrolováno vložení spon do ložných spár pro napojení nenosného zdiva na zdivo 

nosné. 
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Tab. 25 Mezní rozměry otvorů [27] 

10.1.2.5 Kontrola otvorů 

Bude kontrolována správná poloha stavebních otvorů, které budou vytyčeny dle 

projektové dokumentace. Norma ČSN 74 6077 určuje geometrické tolerance stavebních 

otvorů. Mezní odchylky rovinnosti ostění stavebních otvorů jsou v normě ČSN EN 

1996-2. Pravoúhlost stavebních otvorů bude kontrolována měřením uhlopříček, jejichž 

hodnoty se od sebe odečtou. Výsledná hodnota pak bude porovnávána s mezními 

hodnotami. 

 

10.1.2.6 Kontrola překladů 

U překladů se bude především kontrolovat délka jeho uložení v nosné stěně. 

Minimální délka uložení keramických překladů je dle normy ČSN EN 845-2  100 mm. 

Bude kontrolována tloušťka maltového lože, do kterého se budou keramické překlady 

ukládat, která musí být minimálně 10 mm. Technické listy stanovují pro keramické 

překlady Porotherm 7 minimální délku uložení dle délky překladu (≤ 1750 mm → 125 

mm2000 a 2250 mm → 200 mm≥ 2500 mm → 250 mm). Důležitá je také kontrola 

správného osazení keramických překladů. Překlady jsou osazeny oblou stranou nahoru 

tak, že je na spodní straně vidět nápis „DOLNÍ STRANA – BHИЗ“. Dále bude 

kontrolováno správné svázání několika překladů dohromady rádlovacím drátem. Musí 

být zkontrolováno vložení desky tepelné izolace o potřebné tloušťce mezi překlady.  

10.1.2.7 Kontrola lešení 

Lešení bude použito pro vyzdívání zdiva v nedostupné výšce z podkladové 

konstrukce. U lešení bude kontrolována stabilita a zajištění proti překlopení. Dále bude 

také provedena kontrola zábradlí. Tyto kontroly budou provedeny vizuálně. Bude 

využita norma ČSN 73 8101 s názvem Lešení – společná ustanovení. 
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Tab. 26 Mezní odchylky geometrie konstrukcí [27] 

10.1.3 Výstupní kontrola 

10.1.3.1 Kontrola geometrie 

Při výstupní kontrole geometrie se bude kontrolovat svislost a rovinatost 

konstrukcí. Dále se bude kontrolovat souosost konstrukcí, které leží v jednotlivých 

podlažích nad sebou. Měření musí vyhovovat mezním odchylkám, jejichž hodnoty jsou 

uvedeny v normě ČSN EN 1996-2. Měření bude prováděno za pomoci nivelačního 

přístroje.  

 

Musí být splněny tolerance vzdáleností protilehlých konstrukcí dle hodnot 

uvedených v normě ČSN 73 0205. Vizuálně bude kontrolováno správné provedení 

konstrukcí dle projektové dokumentace. 

10.1.3.2 Kontrola dle projektové dokumentace 

Budou se kontrolovat již dokončené práce a to konkrétně správné umístění stěn, 

otvorů a překladů. Konstrukce budou přeměřeny geodetem a následně srovnány dle 

projektové dokumentace. Dále bude kontrolováno správné osazení překladů. Vizuálně 

se bude kontrolovat celková kvalita provedených konstrukcí například vytékající malta 

z ložných spár a správné umístění desek z tepelné izolace mezi jednotlivými překlady. 

10.2 Monolitické železobetonové konstrukce 

10.2.1 Vstupní kontrola 
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Tab. 27 Mezní odchylky protilehlých konstrukcí [37] 

do 4,0 více než 4,0 do 8,0 více než 8,0 do 16,0 více než 16,0 do 30,0

Délka, šířka (hloubka) ±15 ±20 ±25 ±30

Výška ±20 ±25 ±30 nestanovuje se

Délka, šířka (hloubka) ±20 ±25 ±30 ±50

Výška ±20 ±40 ±50 nestanovuje se

Místnosti pro 

pobyt osob

Ostatní 

místnosti

Rozměr
Mezní odchylky* v mm pro rozsah rozměrů v m

*Hodnoty odchylek jsou stanoveny bez ohledu na to, ve kterých místech se geometrické parametry kontrolují

 

 

 

10.2.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Bude se kontrolovat správnost, úplnost a platnost předložené projektové 

dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Dokumentace musí být zpracována oprávněnou osobou a musí být vypracována 

v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. Dokumentace musí být odsouhlasena 

projektantem a investorem. Dále se bude kontrolovat správnost a úplnost dalších 

dokumentů jako jsou technické zprávy a technologické předpisy. 

10.2.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

Při kontrole připravenosti pracoviště se bude kontrolovat funkčnost a bezpečnost 

přípojných míst vody a elektřiny. Dále se bude kontrolovat dostatečný pracovní prostor 

a jeho vyhovující stav pro provádění železobetonových monolitických konstrukcí. Při 

kontrole připravenosti pracoviště bude provedena kontrola připravenosti staveniště.  

Kontrolovat se budou zpevněné plochy pracoviště, poloha pracoviště, funkčnost všech 

prvků pracoviště. Bude se kontrolovat zabezpečení staveniště proti vniku nepovolaných 

osob (plot 2,0 m) a také je-li řádně označeno. Pracoviště musí být v souladu 

s projektovou dokumentací. O převzetí pracoviště provede stavbyvedoucí zápis do 

stavebního deníku. 

10.2.1.3 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu klimatických podmínek bude provádět stavbyvedoucí každý den 

realizace stavby. Jedná se o zápis aktuálního stavu počasí, jako jsou povětrnostní 

podmínky, minimální a maximální teplota, viditelnost, do stavebního deníku. Kontrola 

se bude provádět průběžně. Teplota vzduchu se bude měřit čtyřikrát denně pomocí 

teploměru. Z těchto naměřených hodnot bude stanovena průměrná hodnota, která by 

měla být v rozmezí teplot od 5 °C do 30 °C. Pokud by hodnota teploty byla, mimo toto 
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Tab. 28 Mezní odchylky polohy základu [36] 

rozmezí je třeba zavést potřebná opatření. Pokud by teplota klesla pod 5 °C, musí se 

konstrukce zakrývat a prohřívat. Naopak pokud by se teplota zvýšila nad 30 °C, musí 

být konstrukce kropena vodou, popřípadě překryta nepropustnou folií, která by 

zabránila nadměrnému výparu vody z betonu. Rychlost větru nesmí překročit 8 m/s. 

Viditelnost nesmí poklesnout pod 30 m.  

10.2.1.4 Kontrola předchozích prací 

Kontrolovat se bude poloha základových konstrukcí dle projektové 

dokumentace. Tuto kontrolu bude provádět geodet za účasti stavbyvedoucího a 

technického dozoru investora. Dále se bude kontrolovat úplnost a neporušenost 

základové konstrukce. Následující kontroly budou probíhat dle platných norem.  

Rovinnosti se budou kontrolovat dle ČSN EN 13 670 a pevnosti betonu dle ČSN 73 

1373 (Schmidtovým tvrdoměrem). Následující tabulka uvádí možné odchylky polohy 

základu. 
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Obr. 95 Zkouška sednutí [28] 

Obr. 96 Zkouška Vebe [29] 

10.2.1.5 Kontrola výztuže vystupující ze základových konstrukcí 

Stavbyvedoucí bude vizuálně kontrolovat, zda není výztuž porušena, například 

ohnutá, vytržená nebo znečištěná. Bude se kontrolovat, zda je výztuž kompletní. To 

znamená kontrolu správného počtu prutů a jejich průměrů a je-li její uspořádání shodné 

s projektovou dokumentací. Změří se délka a průměr výztuže. Betonářská výztuž musí 

odpovídat požadavkům uvedeným v prováděcí dokumentaci. Betonářská výztuž bude 

splňovat normu ČSN EN 10 080. 

10.2.1.6 Vstupní kontrola betonu 

Stavbyvedoucí bude kontrolovat každou dodávku čerstvé betonové směsi. Bude 

kontrolovat dodací listy, ve kterých je doložena kvalita, třída čerstvého betonu, složení, 

potřebné certifikace, atesty a dodané množství. Údaje v dodacích listech se musí 

shodovat s projektovou dokumentací. Beton bude splňovat normu ČSN EN 206. 

Konzistence čerstvé betonové směsi se měří na vzorku odebraném na začátku 

vyprazdňování autodomíchávače, dle platné normy ČSN EN 12 350-1 po vyprázdnění 

zhruba 0,3 m3 betonu. Konzistenci čerstvé betonové směsi lze kontrolovat několika 

zkouškami: 

 Zkouška sednutí dle ČSN EN 12 350-2 

 

 Zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 
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Obr. 97 Zkouška zhutnitelnosti [30] 

Obr. 98 Zkouška rozlitím [31] 

 Zkouška zhutnitelnosti dle ČSN EN 12 350-4 

 

 Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 

 

Dále budou provedeny kontroly krychelnými zkouškami, Z dodané čerstvé 

betonové směsi budou vyrobeny zkušební krychle o hraně 150 mm dle ČSN EN 12 390-

1 a ČSN EN 12 390-2, na kterých se po 28 dnech zjišťuje: 

 pevnost v tlaku dle ČSN EN 12 390-3 

 pevnost v tahu ohybem dle ČSN EN 12 390-5 

 pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12 390-6 

 objemová hmotnost dle ČSN EN 12 390-7 

 hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12 390-8 

 odolnost proti zmrazování a rozmrazování dle ČSN P CEN/TS 12 390-9 
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10.2.1.7 Vstupní kontrola výztuže 

Bude kontrolována kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota. Dále bude 

zkontrolováno, zda druh, profil, počet, délky a tvar odpovídají projektové dokumentaci. 

Ocel musí být v souladu s normou ČSN EN 10 080. Do konstrukcí lze zabudovávat 

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

atestem. Bude nutné zkontrolovat, zda dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a 

deformaci výztužných vložek, které by mělo vliv na jakost výztuže. Před ukládáním 

výztuže budou jednotlivé pruty výztuže zbaveny všech nečistot, jako je bláto, mastnota 

nebo rez. Výztuž bude očištěna například kartáčováním. Vlastnosti se musí zkoušet a 

dokumentovat podle ČSN EN 10 080. Každý výrobek musí být jednoznačně 

identifikovatelný. Kotevní zařízení a spojky musí být použité dle předpisu v prováděcí 

dokumentaci. Na povrchu výztuže nesmějí být uvolněné produkty koroze a škodlivé 

látky, které by mohly nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. 

Lehké zrezivění povrchu je přípustné. Podložky a distanční vložky musí být vhodné pro 

dosažení stanoveného krytí výztuže. Betonová a cementová distanční tělíska mají mít 

nejméně stejnou pevnost a ochranu proti korozi jako beton v konstrukci. 

10.2.1.8 Vstupní kontrola bednění 

Stavbyvedoucím bude zkontrolován dodací list bednění a to zejména množství a 

typy materiálu dle projektové dokumentace. Dále bude stavbyvedoucím provedena 

vizuální kontrola rovinnosti, hladkosti a neporušenosti jednotlivých dílů bednění.  

10.2.1.9 Kontrola skladování výztuže 

Výztuž bude skladována na rovných, zpevněných a odvodněných skládkách. 

Výztuž bude skladovaná odděleně podle druhu a průměrů jednotlivých prutů a na 

dřevěných hranolech rozmístěných po délce prutů ve vzdálenostech po jednom metru, 

aby nedocházelo k nadměrnému prohýbání výztuže. Výztuž bude chráněna před 

nepříznivými povětrnostními vlivy nepropustnou plachtou. Mezi skladovanou výztuží 

bude dodržen minimální manipulační prostor 750 mm pro práci vazače. Výztuž bude 

vždy před zabudováním do konstrukce očištěna od hrubých nečistot, mastnoty a rzi 

například okartáčováním. Veškerá výztuž bude viditelně označena identifikačními 

štítky. Ocel musí být v souladu s normou ČSN EN 10 080. 
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10.2.2 Mezioperační kontrola 

10.2.2.1 Kontrola vyztužování stěn 

Před provedením betonáže bude provedena kontrola provedení armování za 

přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora. 

Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku. Kontroly budou provedeny 

dle normy ČSN EN 13 670, která zahrnuje kontrolu shody průměrů, polohy a přesahu 

výztuže dle projektové dokumentace. Dále zahrnuje kontrolu požadovaného krytí 

výztuže cmin. Také zahrnuje kontrolu toho, zda není výztuž znečištěná nežádoucími 

látkami, nebo zda je výztuž svázaná a zabezpečená proti posunutí. 

 

10.2.2.2 Kontrola bednění stěn 

Bude provedena kontrola povrchu bednění, zdali byl zbaven všech nečistot a 

natřen odbedňovacím nátěrem. Po montáži bude zkontrolována tuhost a geometrie 

bednění. Bednění musí být dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při 

betonáži k posunu, nebo proniknutí čerstvé betonové směsi z bednění. Bednění musí být 

provedeno tak, aby byla snadná a bezpečná jeho demontáž. U systémového bednění je 

nutno dbát na technologický předpis výrobce. Bude kontrolováno zřízení pomocného 

lešení na vrcholu bednění stěnových konstrukcí. Toto pomocné lešení bude součástí 

dodávky systémového bednění. 

 

10.2.2.3 Kontrola betonáže stěn 

Betonáž bude probíhat dle normy ČSN EN 13 670 provádění betonových 

konstrukcí. Betonáž bude pozastavena, klesne-li teplota povrchu konstrukcí pod 0°C. 

Čerstvou betonovou směs je možno ukládat do bednění z výšky 1,5m, aby nedošlo 

k oddělení plniva a pojiva. Betonáž bude probíhat po záběrech o mocnosti betonové 

vrstvy 80 cm z důvodu správného zhutnění betonové směsi. Zhutňování probíhá 

systematicky ponorným vibrátorem a nesmí dojít k vyloučení cementového mléka na 

povrch. Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku 

viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby 

veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v 

mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. 

V místech změn průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba 
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zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby 

došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a 

přetěžování bednění. 

10.2.2.4 Kontrola bednění stropů a ztužidel 

Bude provedena kontrola povrchu bednění, zdali byl zbaven všech nečistot a 

natřen odbedňovacím nátěrem. Po montáži bude zkontrolována tuhost a geometrie 

bednění. Bednění musí být dostatečně únosné a zabezpečené tak, aby nedošlo při 

betonáži k posunu, nebo proniknutí čerstvé betonové směsi z bednění. Bednění musí být 

provedeno tak, aby byla snadná a bezpečná jeho demontáž. U systémového bednění je 

nutno dbát na technologický předpis výrobce. Bude zkontrolována shodnost výškové 

úrovně bednění s projektovou dokumentací. Bude provedena kontrola velikosti a 

správného umístění bednění prostupů dle projektové dokumentace. Bude zkontrolováno 

zřízení pomocných lávek pro lepší dostupnost všech částí konstrukce. Kontrolováno 

bude především to, zda lávky neleží na výztuži a nedeformují ji. Pomocné lávky se 

budou opírat do bednění. 

10.2.2.5 Kontrola vyztužování stropů a ztužidel 

Před provedením betonáže bude provedena kontrola provedení armování za 

přítomnosti stavbyvedoucího, statika a popřípadě i technického dozoru investora. 

Výsledky kontroly musí být zapsány do stavebního deníku. Kontroly budou provedeny 

dle normy ČSN EN 13 670, která zahrnuje kontrolu shody průměrů, polohy a přesahu 

výztuže dle projektové dokumentace. Dále zahrnuje kontrolu požadovaného krytí 

výztuže cmin. Také zahrnuje kontrolu toho, zda není výztuž znečištěná nežádoucími 

látkami nebo zda je výztuž svázaná a zabezpečená proti posunutí. 

 

 

 

 

 



137 

 

Tab. 30 Mezní odchylky polohy výztuže [36] 

Tab. 29 Mezní odchylky polohy a přesahu výztuže [36] 
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10.2.2.6 Kontrola betonáže stropů a ztužidel 

Betonáž bude pozastavena, klesne-li teplota povrchu konstrukcí pod 0°C. 

Čerstvou betonovou směs je možno ukládat do bednění z výšky 1,5m, aby nedošlo 

k oddělení plniva a pojiva. Zhutňování u ztužidel probíhá systematicky ponorným 

vibrátorem a nesmí dojít k vyloučení cementového mléka na povrch. Vzdálenost 

sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 

účinnosti vibrátoru. Zhutňování u stropních konstrukcí bude probíhat pomocí vibrační 

lišty. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky 

byly řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby 

beton dosáhl stanovené pevnosti a trvanlivosti. V místech změn průřezů, pracovních 

spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a 

zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, 

aby nedocházelo k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. 

10.2.2.7 Kontrola ošetřování a odbednění železobetonových 

konstrukcí 

V raném staří bude nutno beton ošetřovat a chránit, aby se minimalizovalo 

plastické smršťování a aby byla zajištěna dostatečná pevnost a trvanlivost povrchové 

vrstvy. Beton musí být chráněn před škodlivými vlivy počasí, otřesy a nárazy. Doba 

ošetřování závisí na třídě ošetřování dle ČSN EN 13 670. Beton je potřeba zajistit proti 

nadměrnému vysychání a to kropením nebo použitím parotěsné fólie, která se udržuje 

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

Odbednění nastává po nabytí dostatečné pevnosti betonu dle ČSN EN 13 670, aby 

nedošlo k poškození povrchu betonu při odbedňování, aby betonový prvek přenesl 

zatížení a aby nevznikly odchylky nad dovolené tolerance. Při demontáži bednění se 

bude postupovat tak aby nedošlo k nadměrnému zatížení konstrukce a také, aby byla 

zajištěna jeho stabilita. Dřívější odstranění bednění, popřípadě demontáž některých 

stojek musí být zkonzultována se statikem.  
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Tab. 31 Doba ošetřování betonu [36] 

Tab. 32 Mezní svislé odchylky pro stěny [36] 

 

10.2.3 Výstupní kontrola 

10.2.3.1 Kontrola geometrických přesností 

Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora za 

přítomnosti geodeta. Kontrolovat se bude správnost a úplnost provedení všech 

konstrukcí s projektovou dokumentací, velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí 

být menší než dovolená, aby se zabránilo škodlivým účinkům na mechanickou odolnost 

a stabilitu v provozním stavu. Odchylky jsou stanoveny dle normy ČSN EN 13 670. 
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Tab. 34 Mezní odchylky nosníků [36] 

Tab. 33 Mezní svislé odchylky pro stěny [36] 
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Tab. 35 Mezní odchylky pro povrch a hrany betonu [36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.3.2 Kontrola povrchu betonu 

Stavbyvedoucím bude provedena vizuální kontrola povrchu betonu. Bude 

kontrolováno, zda na povrchu betonu nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková 

hnízda. Dále se bude kontrolovat celistvost povrchu betonu. 

10.2.3.3 Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola pevnosti betonu bude prováděná dle normy ČSN EN 12 390-3 

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. Zkušební vzorek 

bude odebrán minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 odlitého množství 

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

se bude klást do zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutňovat (vibrátor, 

vibrační stůl, propichovací tyčí) Vzorek bude řádně označen štítkem s datem odebrání, 
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celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa budou ponechaná ve 

formě v prostředí o teplotě cca 20°C±5°C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Bude 

nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. 

Shrnující tabulky kontrolního a zkušebního plánu pro zděné a monolitické 

konstrukce tvoří samostatnou přílohu této práce s označením A1, A2. 
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11.1 Zajištění staveniště 

Prvním krokem k zajištění bezpečnosti práce je zajištění staveniště proti vniku 

nepovolaných osob. Toho se docílí tak, že celý obvod staveniště bude obehnán plotem 

výšky 2,0 m.  Toto ohraničení musí být zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. 

Všechny vstupy a vjezdy na staveniště musí být viditelně označeny bezpečnostní 

značkou s nápisem „zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Vstupy na staveniště budou 

opatřeny uzamykatelnou bránou. Za uzamykatelnou bránou omezující vstupu na 

staveniště nepovolaným osobám bude umístěna stavební buňka sloužící jako vrátnice. 

Bude zde zřízena pozice vrátného, který bude mít kontrolu nad tím, kdo na staveniště 

vstupuje a bude provádět jejich kontrolu. Vjezdy a výjezdy ze staveniště budou 

opatřeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na 

staveništi. Také zde bude umístěna bezpečnostní značka vyjadřující zákaz vjezdu 

nepovolaným osobám.  

Před zahájením prací bude vyznačeno ochranné pásmo kolejového vedení 

městské hromadné dopravy vedoucí kolem prostoru staveniště. Pracovníci budou 

informováni o tomto ochranném pásmu a poučeni o vyloučení provádění některých 

prací v tomto prostoru. Bude se jednat především o proškolení jeřábníka o vyloučení 

pohybu břemen zavěšených na jeřábu v ochranném pásmu kolejového vedení. Dále 

bude vyloučen pohyb břemen zavěšených na jeřábu nad zázemím pracovníků, jako jsou 

šatny, sociální zařízení atd. Celý prostor staveniště bude řádně osvětlen a to zvláště při 

práci za snížené viditelnosti. Po celou dobu provádění prací na staveništi bude zajištěn 

bezpečný stav pracovišť a veškerých staveništních komunikací.  

11.2 Rozvody sítí 

Pro účely zařízení staveniště budou zbudovány přípojky elektrické energie, vody 

a kanalizace. Rozvody těchto provizorních sítí budou napojeny na stávající technickou 

infrastrukturu vedoucí kolem stavebního pozemku a budou vedeny v zemi. Rozvod 

elektrické energie navíc bude veden v chráničce. Před započetím prací bude trasa sítí 

identifikována a řádně a viditelně vyznačena, aby bylo předejito jejich narušení vlivem 

práce těžké mechanizace. Hlavní vypínač elektrických zařízení bude umístěn na snadno 

přístupném místě, se kterým budou seznámeni všechny osoby zdržující se na staveništi. 

Hlavní vypínač bude označen a zabezpečen proti manipulaci neoprávněných osob. 
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V době přerušení prací budou elektrická zařízení, která nemusí být z provozních důvodů 

zapnuta, odpojena a zabezpečena proti manipulaci neoprávněnou osobou. 

11.3 Přerušení prací 

Zhotovitel dá pokyn k přerušení veškerých probíhajících prací na staveništi, 

pokud by pokračování prací vedlo k ohrožení životů a zdraví osob nebo byl by ohrožen 

majetek popřípadě životní prostředí. Důvodem pro přerušení prací jsou nepříznivé 

klimatické podmínky jako například snížená viditelnost, zvýšená rychlost větru 

zabraňující nasazení věžového jeřábu nebo vysoká či nízká teplota, která zvyšuje riziko 

vzniku úrazu. Dalšími důvody k přerušení prací je nevyhovující technický stav 

konstrukce nebo stroje, živelná událost nebo vliv jiné nepředvídatelné okolnosti. 

11.4 Požadavky na bezpečnost práce při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

11.4.1  Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Všichni pracovníci obsluhující velké stroje budou vlastnit příslušná oprávnění, 

například řidiči nákladních automobilů budou vlastnit řidičské oprávnění skupiny C a 

obsluha jeřábu bude vlastnit průkaz strojníka. Všichni pracovníci obsluhující stroje 

budou proškoleni v bezpečnosti práce se zacházením s daným typem stroje, se kterým 

budou pracovat.  

11.4.2 Míchačky 

S míchačkou budou pracovat pouze osoby seznámené s postupem míchání. 

Míchačka bude ustavena v horizontální poloze na rovný a stabilní povrch. Její plnění 

bude probíhat pouze za rotujícího pohybu bubnu. Při ručním vhazování suché směsi 

lopatou do bubnu míchačky bude dbáno zvýšené opatrnosti, aby lopata nezasáhla do 

rotujícího bubnu. Obsluha míchačky se bude zdržovat pouze na místech k tomu 

určených. Je zakázáno, aby obsluha vstupovala do prostoru ohroženého pohybem bubnu 

míchačky. Buben míchačky je zakázáno čistit za chodu ručním nářadím drženým 

v ruce, kterým bude zasahováno dovnitř rotujícího bubnu míchačky. Při údržbě, čištění 

a opravách je dovoleno vstupovat pod buben míchačky pouze, je-li buben mechanicky 

zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
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Vstup na konstrukci míchačky je zakázán, pokud není odpojena od přívodu elektrické 

energie. 

11.4.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonové směsi 

Před každou jízdou zkontroluje řidič autodomíchávače, a to zejména po skončení 

plnění nebo vyprazdňování bubnu na čerstvou betonovou směs, zajištění výsypného 

zařízení v poloze umožňující přepravu. Při jízdě autodomíchávače s čerstvou betonovou 

směsí bude řidič vozidla dodržovat předepsanou rychlost. Zvýšené opatrnosti bude dbát 

především v zatáčkách z důvodu rotace bubnu. Při vyprazdňování bubnu bude 

autodomíchávač ustaven na přehledném a dostatečně únosném místě.  

11.4.4 Čerpadla čerstvé betonové směsi 

Během čerpání čerstvé betonové směsi na místo určení bude čerpadlo stát na 

přehledném a dostatečně únosném místě a bude řádně zapatkováno. Potrubí a hadice 

určené pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nepřetěžovali 

budované konstrukce, konstrukce pomocného lešení nebo bednění. Při betonáži musí 

být ústí potrubí zajištěno proti dynamickým účinkům dopravované směsi, aby bylo 

minimalizováno riziko zranění obsluhujících osob následkem jeho pohybu. Je vyloučen 

pohyb osob v pracovním prostoru výložníku. Výložník autočerpadla nesmí být používán 

k přemisťování a zdvihání jakýchkoli břemen. Při změně pozice autočerpadla se smí 

pohybovat autočerpadlo pouze se složeným výložníkem.  

11.4.5 Vibrátory 

Ponoření a vytažení vibrační hlavice vibrátoru do a ze zhutňované betonové 

směsi smí probíhat pouze za chodu vibrátoru. Hřídel vibrátoru se nesmí ohýbat více, než 

předepisuje návod k použití daného vibrátoru. Je to z toho důvodu, aby nedošlo 

k poškození ohebné části hřídele vibrátoru. Mezi přívodní jednotkou vibrátoru a částí 

vibrátoru, která je držena v ruce, musí být minimální délka 10 m.  

11.5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy   

11.5.1 Skladování a manipulace s materiálem 

Materiál bude skladován na zpevněných, rovných a odvodněných skládkách. 

Bude skladován tak, aby byla po celou dobu jeho skladování zajištěna stabilita a 
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nedocházelo k jeho poškození, Jedná se především o palety keramického zdiva skládané 

na sebe. Mezi skladovaným materiálem budou dodrženy minimální průchozí šířky    

750 mm pro práci vazače. Materiál bude na skládkách stohován do maximální výšky   

1,5 m. U keramického zdiva bude však ještě dodržena podmínka stohování maximálně 

tří palet na sebe. Materiál, který nemá oka pro uchycení na jeřáb, bude skladován na 

podkladcích, aby bylo možno protáhnout lano pro zdvih materiálu. Jedná se o výztuž, 

která bude skladována na dřevěných hranolech rozmístěných v maximálních 

vzdálenostech jednoho metru. 

11.5.2 Betonářské práce a práce související 

11.5.2.1 Bednění 

Bednění bude sestaveno dle montážního návodu dodavatele bednění a ne jinak. 

Bednění budou sestavovat pouze osoby proškolené s montážním postupem a 

bezpečnostními pravidly. Jednotlivé části bednění budou navrženy tak, aby mohlo být 

montováno i demontováno postupně. Z důvodu zvýšení bezpečnosti bude provedena 

montáž zábradlí u stropů a pomocného lešení u stěn. Bednění musí být těsné únosné a 

prostorově tuhé. Před zatížením bednění čerstvou betonovou směsí musí být řádně 

zkontrolováno, zda například nedošlo během montáže k poškození stojky nebo podpěry 

bednění, které by způsobilo jeho pád.  

11.5.2.2 Práce železářské 

Svazky prutů betonářské výztuže budou dopravovány jeřábem na místo 

zabudování do konstrukce. Jejich krácení a ohýbání bude probíhat přímo na pracovišti. 

Při stříhání a ohýbání budou jednotlivé pruty výztuže upevněny tak, aby nedošlo 

k ohrožení osob vyskytujících se na pracovišti. Při svařování výztuže musí mít svářeč 

ochranou kuklu a rukavice. V okolí svařování se nebudou zdržovat osoby bez 

ochranných pomůcek. 

11.5.2.3 Ukládání betonové směsi 

Ukládání betonové směsi bude realizováno z pomocných plošin a konstrukcí 

lešení. Pro betonáž stropů budou zřízeny lávky uložené do bednění, aby nedocházelo 

k deformaci výztuže. Při betonážích bude průběžně kontrolována těsnost bednění a 
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stabilita podpěrných konstrukcí. Při betonáži vodorovných konstrukcí bude omezen 

pohyb osob pod konstrukcí bednění.  

11.5.2.4 Odbedňování 

Předčasné odbedňování nosných konstrukcí nebo jejich částí může začít pouze 

po schválení statikem, který konstrukce zkontroluje, aby nedošlo k jejich poškození 

nebo dokonce ke zřícení a vzniku rizika úrazu pracovníků. Odbedňování bude probíhat 

z pomocných konstrukcí lešení nezávislých na odbedňovaných konstrukcích. Ihned po 

demontáži budou jednotlivé prvky uloženy na určené místo tak, aby bylo zabráněno 

vzniku úrazů a přetěžování konstrukce. Při demontáži bednění bude zakázán pohyb 

nepovolaných osob pod a v blízkosti demontovaného bednění.  

11.5.3 Zednické práce 

Míchačky pro přípravu malty budou umístěny na takových místech, aby nedošlo 

k ohrožení osob. Zednické práce budou probíhat dle pracovního postupu, se kterým 

budou všichni pracovníci seznámeni. Při vyzdívání bude stanoven pracovní prostor 

v minimální šířce 0,6 m. Bude zakázáno jakýmkoli způsobem vstupovat na vyzdívanou 

konstrukci nebo ji přitěžovat a to ani při kontrole svislosti zdiva a vázání rohů. Na 

pracovištích v místech nebezpečí pádu osob z výšky budou zbudovány ochranné 

konstrukce a zábradlí. 

11.5.4 Montážní práce 

Montážní práce budou započaty až po převzetí pracoviště a to zejména 

vodorovných konstrukcí, na která budou usazována prefabrikovaná schodiště. 

Prefabrikáty budou na místo montáže přepravovány pomocí věžového jeřábu. 

Uvazování břemen bude provádět pouze osoba vazače mající k tomu potřebná 

oprávnění. Během zdvihání a přemisťování prefabrikátu se budou osoby zdržovat 

v dostatečné vzdálenosti, aby nedošlo ke zranění. Po ustálení prefabrikátu nad místem 

montáže se bude moci přejít k samotnému usazení a montáži. Vázací prostředky se 

budou odstraňovat až poté, co bude prefabrikát upevněn ke stávajícím konstrukcím. 

Montáž následujícího prefabrikátu bude moci být započata až po uložení a upevnění 

dílce předchozího. 
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11.6 Zajištění proti pádu 

Zajišťovat se budou především místa se zvýšeným rizikem pádu z výšky. Budou 

to především výtahové šachty a instalační šachty. Dále se bude zajištěním předcházet 

pádu z konstrukcí. Zajištění bude realizováno konstrukcí zábradlí. Zábradlí se bude 

skládat z horní tyče ve výšce 1,1 m nad úrovní podlahy a zarážky u podlahy s minimální 

výškou 0,15 m. Konstrukce bude pevně spojena s konstrukcí, u které bude postaveno. 

Zajištění proti pádu z výšky ze železobetonových monolitických konstrukcí bude 

zabezpečeno zábradlím, které bude součástí dodávky systémového bednění. 

11.7 Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

Pracovníci budou dbát zvýšené opatrnosti při ukládání používaného náčiní jak 

během provádění prací, tak i po jejich ukončení. Bude se jednat především o ukládání 

nářadí na okraje konstrukcí nebo na okraje lešení, kde by mohlo dojít ke shození daného 

nářadí. Toto riziko pádu materiálu bude minimalizováno používáním speciálně 

upravených pracovních oděvů a pomůcek. Bude nutné se vyvarovat přetěžování 

pomocných konstrukcí lešení používanými materiály, které by mohly způsobit 

deformaci popřípadě pád těchto konstrukcí. 

11.8 Zajištění prostoru pod místem práce ve výšce a jeho 

okolí 

Prostor se zvýšeným rizikem pádu osob nebo předmětů pod místem práce ve 

výšce bude zabezpečen zábradlím o minimální výšce 1,1 m. V tomto nebezpečném 

prostoru bude vyloučen pohyb nepovolaných osob. Zábradlí bude umístěno ve 

vzdálenosti 2 m od místa prováděných prací.  

11.9 Dočasné stavební konstrukce 

Montáž dočasných stavebních konstrukcí budou provádět pouze osoby 

seznámeny s montážním návodem. Montáž bude probíhat pod dohledem osoby k tomu 

způsobilé. Dočasné konstrukce budou po montáži řádně zkontrolovány. Kontrola bude 

dále probíhat pravidelně, aby se zjistilo, zda nedošlo k jejímu poškození vlivem užívání. 

Konstrukce lešení musí být dostatečně pevná a stabilní.  
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11.10 Přerušení práce ve výškách 

Za nepříznivých povětrnostních podmínek budou práce ve výškách přerušeny. 

Práce ve výškách budou přerušeny za vytrvalého deště, bouře, sněžení, vzniku námrazy 

nebo silného větru, jehož rychlost přesáhne hodnotu 8 m/s. Dále budou práce ve 

výškách přerušeny za teplot klesající pod -10 °C a za snížené viditelnosti menší než    

30 m. 
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Obr. 99 Věžový jeřáb Liebherr 

256 HC [6] 

12.1 Základní informace 

Obsahem a cílem této kapitoly je návrh zvedacího zařízení pro realizaci dvou 

typů schodišťových konstrukcí. Prvním typem je schodiště monolitické železobetonové, 

jehož betonáž bude probíhat pomocí bádie na čerstvou betonovou směs. Druhým typem 

je schodiště železobetonové prefabrikované, které bude dodáno společností Prefa Brno 

a.s. Obsahem této kapitoly je mimo jiné posouzení navržených zvedacích zařízení a 

jejich následné srovnání z hlediska technického a ekonomického.  

Zvedací zařízení je navrhováno pro bytový dům Brno, Sochorova se sedmi 

nadzemními a jedním podzemním podlaží. Schodišťové konstrukce jsou umístěny ve 

dvou ztužujících železobetonových jádrech nacházejících se uvnitř objektu. 

Prefabrikovaná schodišťová ramena jsou uložena na železobetonových monolitických 

stropních konstrukcích. Monolitická schodišťová ramena budou monoliticky spojena 

s monolitickými železobetonovými stropními konstrukcemi. 

12.2 Železobetonová prefabrikovaná schodiště 

12.2.1 Návrh zvedacího zařízení 

Jsou navrženy dvě zvedací zařízení a to konkrétně věžový jeřáb Liebherr 256 

HC a věžový jeřáb Liebherr 172 EC-B 8 Litronic. Věžové jeřáby Liebherr jsou 

navrženy dle technických parametrů a to zejména dle jejich nosnosti.  

12.2.1.1 Věžový jeřáb Liebherr 256 HC 

 Horní otoč 

 Délka výložníku:   55 m 

 Maximální nosnost:   12000 kg 

 Nosnost s max. poloměrem:  4400 kg 

 Max. výška háku:   54,4 m 

 Rozměry podstavy:   6,0 m x 6,0 m 
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Obr. 100 Věžový jeřáb 

Liebherr 172 EC-B 8 

Litronic [32] 

12.2.1.2 Věžový jeřáb Liebherr 172 EC-B 8 Litronic 

 Horní otoč 

 Délka výložníku:   50 m 

 Maximální nosnost:   8000 kg 

 Nosnost s max. poloměrem:  3050 kg 

 Max. výška háku:   44,8 m 

 Rozměry podstavy:   4,5 m x 4,6 m 

 

12.2.2 Posouzení zvedacího zařízení 

Oba navrhované věžové jeřáby Liebherr budou posuzovány na nosnost. Budou 

posuzovány na nejtěžší břemeno, kterým je schodišťové rameno s označením SCH 3 

s hmotností 5,86 t. Nosnost na nejtěžší břemeno, se bude posuzovat ve vzdálenosti 26,0 

m od paty jeřábu. Zároveň budou věžové jeřáby posuzovány na nejvzdálenější břemeno, 

kterým je taktéž schodišťové rameno s označením SCH 3. 

 

Tab. 36 Schodišťová ramena 

šířka výška

SCH 1 281,25 166,7 9 1250 2,875 12 34,5

SCH 2 300 66,67 5 1400 2,17 6 13,02

SCH 3 300 166,67 13 1650 5,8575 6 35,145

celkem (t) 82,665

Schodišťová ramena

označení
rozměr stupně (mm) hmotnost prvku 

(t)
celkem (ks)

hmotnost celkem 

(t)

počet stupňů 

(ks)

šířka ramene 

(mm) 
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12.2.2.1 Věžový jeřáb Liebherr 256 HC 

 

Obr. 101 Zátěžová křivka věžového jeřábu [32] 

12.2.2.2 Věžový jeřáb Liebherr 172 EC-B 8 Litronic 

 

Obr. 102 Zátěžová křivka věžového jeřábu [32] 
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Obr. 103 Porovnání technických parametrů [35] 

12.2.3 Srovnání zvedacího zařízení 

12.2.3.1 Z technického hlediska 
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Obr. 104 Porovnání cen [35] 

12.2.3.2 Z ekonomického hlediska 

 

12.2.4 Výsledný návrh 

Výsledným návrhem je věžový jeřáb s horní otočí Liebherr 256 HC. 

12.3 Železobetonová monolitická schodiště 

12.3.1 Návrh zvedacího zařízení 

Jsou navrženy dvě zvedací zařízení a to konkrétně věžový jeřáb Liebherr 85 EC-B 5 a 

rychle stavitelný jeřáb Liebherr 120 K.1. Věžové jeřáby Liebherr jsou navrženy dle 

technických parametrů a to zejména dle jejich nosnosti.  



157 

 

Obr. 105 Věžový jeřáb 

Liebherr 85 EC-B 5 [32] 

Obr. 106 Rychle 

stavitelný jeřáb 120 K.1 

[32] 

Obr. 107 Rychle stavitelný jeřáb 120 K.1 [32] 

12.3.1.1 Věžový jeřáb Liebherr 85 EC-B 5 

 Horní otoč 

 Délka výložníku:   50 m 

 Maximální nosnost:   5000 kg 

 Nosnost s max. poloměrem:  1300 kg 

 Max. výška háku:   47,4 m 

 Rozměry podstavy:   3,8 m x 3,8 m 

 

 

12.3.1.2 Rychle stavitelný jeřáb Liebherr 120 K.1 

 Dolní otoč 

 Délka výložníku:   50 m 

 Maximální nosnost:   8000 kg 

 Nosnost s max. poloměrem:  1450 kg 

 Max. výška háku:   37,4 m 

 Rozměry podstavy:   4,6 m x 5,0 m 
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Obr. 108 Bádie na beton 

Boscaro CT-80P [22] 

Obr. 109 Hodnoty nosností věžového jeřábu [32] 

12.3.2 Posouzení zvedacího zařízení 

Betonáž železobetonového monolitického schodiště bude probíhat za pomoci 

bádie. K těmto účelům je navržena bádie na beton Boscaro CT-80P s plošinou. 

Bádie na beton Boscaro CT-80P s plošinou 

Objem:   800 l 

Průměr rukávu:  200 mm 

Nosnost:   1760 kg 

Hmotnost:   310 kg 

 

 

Navržené jeřáby budou posuzované na hmotnost naplněné bádie čerstvou 

betonovou směsí. Celková hmotnost naplněné bádie čerstvou betonové směsi je 2070 

kg. Navržené jeřáby se budou posuzovat ve vzdálenosti 26,0 m. 

12.3.2.1 Věžový jeřáb Liebherr 85 EC-B 5 
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Obr. 110 Hodnoty nosností rychle stavitelného jeřábu [32] 

Obr. 111 Porovnání technických parametrů [34] 

12.3.2.2 Rychle stavitelný jeřáb Liebherr 120 K.1 

 

12.3.3 Srovnání zvedacího zařízení 

12.3.3.1 Z technického hlediska 
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Obr. 112 Porovnání cen [34] 

12.3.3.2 Z ekonomického hlediska 

 

12.3.4 Výsledný návrh 

Výsledným návrhem je věžová jeřáb s horní otočí Liebherr 85 EC-B 5. 

 

12.4 Srovnání monolitického a prefabrikovaného schodiště 

Z hlediska návrhu zvedacího zařízení je ekonomičtější navrhovat schodiště 

železobetonová monolitická. A to z toho důvodu, že pro betonáž železobetonového 

schodiště pomocí bádie na beton není potřeba zvedacího zařízení s tak velkou nosností 

jako u schodiště železobetonového prefabrikovaného. Avšak s výhodou se navrhuje 
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schodiště železobetonové prefabrikované, a to z důvodů docílení vetší rozměrové 

přesnosti prvků. Návrh železobetonové prefabrikovaného schodiště zrychluje a 

zefektivňuje práci zvedacího zařízení. Návrhem prefabrikovaného schodiště také 

omezíme tzv. mokrý proces na staveništi. 
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ZÁVĚR 

Výsledkem mé bakalářské práce je návrh realizace hrubé vrchní bytového domu 

v Brně na ulici Sochorova z technologického, z časového a finančního hlediska. Ke 

zpracování bakalářské práce byla využita výpočetní technika a to pro zpracování 

časového plánu program Contec, pro stanovení rozpočtové ceny program BuildPoweS a 

v neposlední řadě program Archicad pro zpracování výkresové dokumentace.  

Zpracováním této práce jsem se naučil ovládat nové programy využívané pro 

časové a finanční plánování jako jsou Contec a BuildPowerS a zdokonalil své 

dovednosti v ovládání již využívaných programů, jako jsou Archicad a programy 

kancelářského balíku Microsoft Office. Získal jsem nové poznatky a mnoho informací o 

různých technologických řešeních a jejich pracovních postupů provádění, ale také 

stavebních materiálech používaných ve stavební praxi.  
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