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ABSTRAKT  

Obsahem této práce je vypracování stavebně technologického projektu pro 

výstavbu bytového domu o čtyřech nadzemních podlaží v Blansku. Tento projekt 

zahrnuje technickou zprávu, řešení dopravních tras, technologické předpisy, výkres 

a technickou zprávu zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní 

a zkušební plány, plán zajištění materiálových zdrojů a technickou zprávu o ochraně 

a bezpečnosti zdraví na staveništi.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Obecné informace, dopravní trasy, zkušební plán, technologický předpis, věžový 

jeřáb, dřevěný příhradový vazník, zdění, bezpečnost, rizika, strojní sestava.  

ABSTRACT  

The content of this work is the elaboration of a technology-oriented project for the 

construction of an apartment building with four above-ground floors in Blansko. This 

project includes a technical report, road mapping solutions, technological regulations, 

a drawing and technical report of the building site equipment, a timetable, a design of the 

machine assembly, control and test plans, a material resource assurance plan, and 

a technical report on health and safety at the building site.  

KEYWORDS  

General information, traffic routes, test plan, technology prescription, tower crane, 

wooden truss truss, masonry, safety, risks, machine assembly.  
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Úvod  

 Tématem diplomové práce je stavebně technologická studie pro výstavbu 

bytového domu se zaměření na hrubou stavbu. Tato etapa se zabývá výkopy, zhotovení 

základové konstrukce, vyzdění hrubé stavby a zastřešení pomocí dřevěných příhradových 

vazníků.  

 Podstatou vypracování je podrobný popis jednotlivých prací, tedy technologický 

postup s výpočtem množství zdrojů potřebných k daným činnostem a vytvoření plánu pro 

materiálové zásobování stavby. Dále časové zhodnocení stavby s ukázkou návaznosti 

prací, časových rezerv a kritické cesty. Nedílnou součástí této práce je vypracování 

zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu s rozmístěním zázemí pro pracovníky, všech 

potřebných strojů, mechanismů a skladovacích ploch. Pro kontrolu správnosti provedení 

prací jsou vypracovány kontrolní a zkušební plány, a to na zdění a montáž dřevěných 

příhradových vazníků. 

 V diplomové práci také věnuji pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na staveništi a také ochraně životního prostředí. Pro kompletnost této práce byl vytvořen 

rozpočet hrubé stavby. 

 Práce obsahuje textovou část a část přílohovou, ve které naleznete krom 

zmíněného také podrobnou bilanci pracovníků na staveništi, či časové vytížení strojů.
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1.1 Obecné informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje 

a) Název stavby 

Bytový dům – Absolon 

b) Místo stavby 

Obec Blansko 

parcela č. 2381, 845/51, 845/56, 1439 

katastrální území Blansko 

c) Hlavní investor 

BD ABSOLON s.r.o. 

Jungmannova 1899, 

666 01 Tišnov 

IČ: 03232182 

d) Generální projektant 

Ing. Zdeněk Rizner 

Dlouhá Lhota č.p. 60  

679 71 Lysice  

e) Generální dodavatel 

Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 

Jižní náměstí 7/7 

619 00 Brno – Horní heršpice 

1.1.2 Informace o rozsahu stavby 

Obestavěny prostor bytového domu    3658 m3 

Zastavěna plocha zpevněných ploch celkem   243,05 m2 

1.1.3 Termíny výstavby 

Zahájení stavby: 1/2018 

Ukončení stavby: 7/2019 

 

1.1.4 Hlavní stavební objekty 

SO 01 – Bytový dům 

SO 02 – Zpevněné plochy (parkoviště, chodníky) 

SO 03 – Vodovodní přípojka 

SO 04 – Přeložka vedeni UPC + přípojka 

SO 05 – Přeložka vedeni nízkého napětí + přípojka 

SO 06 – Kanalizační přípojka 

SO 07 – Teplovodní potrubí 



15 
 

1.2 Charakteristiky území 

1.2.1 Rozsah území 

Bytový dům včetně zpevněných ploch a ploch určených pro parkovaní osobních 

automobilů se bude nacházet na těchto pozemcích: p.č. st. 2381, 845/51, 845/56, 1439, 

845/54, 829/1 v k.u. Blansko, které leží v zastavěném území města. 

1.2.2 Dosavadní využití a zastavění území 

Bytový dům je navržen na parcelách č. 2381, 845/56 a 845/51. Parcela č.  2381 je 

ve vlastnictví stavebníka. Na parcele č. 2381 se nyní nachází jednopodlažní objekt 

kotelny, který bude kompletně odstraněn, odstranění objektu proběhne na náklady 

investora a není předmětem projektu a ani této práce. Jedna z podmínek převzetí 

staveniště je tedy kompletní odstranění objektu kotelny. Majitelem pozemků 845/56, 

845/51, 845/54, 829/1 a 844/183 v k.ú. Blansko je město Blansko, nám. Svobody 32/3, 

678 01 Blansko. Pozemky p.č. 845/56, 845/51, 845/54, 829/1 a 844/183 jsou vedeny jako 

plochy ostatní, na těchto parcelách se nachází zeleň a stávající zpevněné plochy. Na 

pozemku p.č. 1439 se nachází místní komunikace a p.č. 844/183 se nachází veřejně 

přístupná účelová komunikace. 

1.2.3 Údaje o ochraně území 

Předmětné území se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve 

zvláště chráněném území, v záplavovém území apod., které vyžaduji ochranu území 

podle jiných právních předpisů. 

1.2.4 Údaje o dodržení obecních požadavků na využití území 

Byla vyřízena výjimka z vyhlášky 501/2006 Sb.  týkající se odstupové vzdálenosti 

od místní komunikace, která má byt 3 m. Navrženy odstup bytového domu od místní 

komunikace je 1,32 m.  

1.3 Charakteristiky řešeného objektu 

1.3.1 Urbanismus – uzemní regulace, prostorové řešení 

Stavba bytového domu je složena z jednoho samostatně stojícího objektu. Bytový 

dům je navržen nepravidelného půdorysu, čtyřpodlažní s podsklepením. Maximální 

rozměry BD jsou 20,9 m x 11,9 m. Čtyři nadzemní podlaží jsou obytná, podzemní podlaží 

je technické (garáže, sklady, technická místnost). Bytový dům je založen na kombinaci 

základových patek a základových pasů. Zdivo je navrženo z cihelných bloků. Stropní 

konstrukce jsou řešeny jako betonové monolitické konstrukce. Zastřešení je řešeno 

pultovou střechou mírného spádu, před pultovou střechou bude zbudovaná atika. 

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Soklové zdivo v 1 PP i 

jednotlivá obytná patra jsou omítnuta omítkou. Okna jsou řešena jako plastové. Jsou 
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navrženy balkony, které oživuji Jednotlivá nároží bytového domu. Ochranná zábradlí na 

balkonech jsou částečně vyzděna a částečně řešena kovovou konstrukci.  

Hlavni vstup do bytového domu se nachází v severovýchodní části domu. Ke 

vstupu povede nové vybudovaný chodník. Bytový dům obsahuje dvanáct bytových 

jednotek 2+KK. V 1 PP jsou navržena garážová stáni pro 3 auta, skladovací koje k bytům 

a technická místnost. Všechny bytové jednotky jsou 2+KK. Na každém patře jsou 

umístěny 3 bytové jednotky. Každá bytová jednotka je tvořena zádveřím, z kterého je 

umožněn vstup do koupelny s WC a dále do obytné časti bytu. Ta je tvořena obývacím 

pokojem s kuchyňským koutem, z obývacího pokoje je umožněn vstup do ložnice. 

Všechny byty máji prostorný balkon a sklepní kóji. K bytovému domu budou 

vybudována, krom garážového stání, parkovací stání, nedaleko bytového domu, na 

pozemku p.č. 829/1 v k.u Blansko (3 odstavná stání a jedno stání pro tělesně postižené 

osoby). Dále na pozemku p.č. 844/183 v k.u. Blansko (7 odstavných stáni a 2 parkovací 

stáni a jedno stáni pro tělesně postižené osoby). 

1.3.2 Architektonické řešení 

Podstatou návrhu je tradiční vzhled bytového domu, který respektuje charakter a 

výšku okolní zástavby. Bytový dům je navržen zděné konstrukce, bude omítnut 

vápenocementovou omítkou barvy ovčí vlna, sokl 1.PP je navržen z dekorativní omítky 

barvy tmavě šedé. Zastřešeni je řešeno pultovou střechou mírného spádu, před pultovou 

střechou bude zbudovaná atika.  Klempířské prvky jsou navrženy z pozinkované ocele s 

povrchem z měkčené PVC. Okna a dveře jsou navržena plastové, barvy šedé. Zpevněné 

plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby barvy šedé. 

 

• Stavba obsahuje dvanáct bytových jednotek 2 + KK 

 

4 x byt A plocha obytných místností 49,23 m2 

- užitková plocha 53,78 m2 

- podlahová plocha 58,74 m2 

 

4 x byt B plocha obytných místností 42,81 m2 

- užitková plocha 47,03 m2 

- podlahová plocha 51,99 m2 

 

4 x byt C plocha obytných místností 53,79 m2 

- užitková plocha 58,12 m2 

- podlahová plocha 66,01 m2 

 

Celková plocha obytných místnosti 583,32 m2 

Celková užitková plocha 635,72 m2 
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1.3.3 Bezbariérové užívání stavby 

Bytový dům není vybaven výtahem. Byty pro tělesně postižené osoby nejsou v 

tomto objektu navrženy.  

1.3.4 Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou vytvořeny zámkovou dlažbou barvy šedé. Na 

parkovištích a sjezdu bude použita betonová zámková dlažba tl. 80 mm. Podkladní vrstvu 

bude tvořit kamenivo DDK fr. 4-8 mm tl. 30 mm. Dále šrěrkodrť fr. 0-63 mm tl. 200 mm. 

V místě sjezdu bude použit nájezdový betonový obrubník uložený v betonovém loži. 

Parkoviště bude vyspárováno ve směru od komunikace ve spádu 2%. Pro vsakování bude 

vytvořena vsakovací rýha šíře 300 mm vyplněná drceným kamenivem fr. 8-16 mm. Na 

chodníky bude použita betonová zámková dlažba tl. 60 mm. Podkladní vrstvu bude tvořit 

kamenivo DDK fr. 4-8 mm tl. 30 mm. Dále šrěrkodrť r. 0-63 mm tl. 200 mm. Chodníky 

budou doplněny o betonové obrubníky uložené v betonové lóži. Srážkové vody ze 

zpevněných ploch se budou přirozeně vsakovat na pozemcích města Blanska. 

1.3.5 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Stavba bytového domu bude napojena sjezdem na místní komunikaci na p.č. st. 

1439 v k.u. Blansko na ul. Absolonova. Vedle bytového domu se bude nacházet 

parkoviště (na pozemku p.č. 829/1 v k.u. Blansko), které bude napojeno novým sjezdem 

na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na p.č. 844/183. Jednotlivé vchody budou 

napojeny chodníky na stávající veřejné chodníky. 

1.3.6 Napojení na inženýrské sítě 

Pro objekt bude vytvořena nova přípojka UPC. Pro napojení objektu na centrální 

zásobovaní teplem bude využito rozvodů, které jsou přivedeny ke stávajícímu objektu 

bývalé kotelny. Bude provedena nova vodovodní přípojka ukončena ve vodoměrné šachtě 

na pozemku p.č. 845/54 v k.u. Blansko. Dále budou provedeny rozvody do BD. Dešťové 

a splaškové vody budou odváděny do kanalizačního řadu prostřednictvím nové přípojky 

jednotné kanalizace na pozemku p.č. 1439 v k.u. Blansko.  

1.3.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá negativní vlivy na okolní pozemky a stavby. Při prováděni stavby je 

nutno dodržovat platné právní předpisy z hlediska hluku a znečišťovaní ovzduší. Při 

provádění stavby je nutno dále dbát důraz na použité mechanizmy (pravidelné technické 

prohlídky strojů a zařízeni), aby jejich činnosti nedošlo k případnému znečištěni spodních 

vod. Při provádění stavby je nutno dále evidovat odpady vzniklé při provádění stavby a 

zajistit jejich likvidaci na schválené skládce příslušným organem životního prostředí. 

Navrženou stavbou bytového domu nedojde k negativní změně odtokových poměrů na 

pozemku. Srážkové vody ze střechy bytového domu budou svedeny navrženými rozvody 

Srážkové kanalizace do jednotné kanalizace. Srážkové vody ze zpevněných ploch se 

budou přirozeně vsakovat na pozemcích města Blanska. 
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1.4 Konstrukční a materiálový popis objektu 

1.4.1 Zemní práce, základy 

Hrubé terénní úpravy budou prováděny strojně (příp. ručně) včetně výkopu pro 

základové pasy a patky. Část vytěžené zeminy bude skladovaná na stavebním pozemku, 

část bude odvezena na městem určené místo. Po zhotovení základových patek a pasů, 

bude zemina, skladovaná na staveništi, nasypána zpět mezi základové pasy a zhutněna. 

Skrývka zeminy bude použita po dokončení stavby použije k finálním terénním úpravám 

pozemku stavebníka. Šířka základových pasů 500, 600 a 1000 mm. Výška základových 

pasů je min. 1,0 m. základové patky budou rozměru 2,1 x 2,1 m a 1,5 x 1,5 m. Výška 

patek je 1,0m a budou min 1,4 m pod upravený terén. Základové pasy a patky budou 

uloženy min 400 mm do rostlého terénu. Základové pasy, jejichž základová spára je v 

jiné hloubce, než -4,130 budou vyztuženy ocelovou výztuži 6xŘ 16. S třmínky Ř 8. Na 

tyto pasy budou provedeny pasy šířky 400 mm vyztuženě svařovanou sítí R5/100-R5/100 

při obou površích. Vrchní povrch základových pasů bude ve výšce -3,130, přes tyto pasy 

bude proveden podkladní beton tl. 100 mm, na kterém bude izolace proti zemní vlhkosti 

– fólie. Na izolace se vybetonuje drátkobeton tl. 150 mm. Základy z betonu C 20/25. 

Nutno zrealizovat prostupy pro inženýrské sítě.  

1.4.2  Svislé konstrukce 

Navržené nosné obvodové stěny 1.PP jsou Navržené z bloků Heluz 30 P15. V 

1.PP jsou navrženy železobetonové sloupy, které budou vynášet další patra. Ostatní 

obvodové stěny 1.PP jsou Navržené z bloků Heluz 25. V 1.PP je navrženo vyztužení 

pomoci zalévaných bloků HELUZ AKU. obvodové stěny v 1. PP a 1. NP jsou navrženy 

pomoci bloků HELUZ 30 uni, obvodové zdivo v ostatních patrech je navrženo z bloků 

HELUZ 25. Vnitřní noste zdivo je navrženo z bloků HELUZ 25 a stěny mezi byty jsou 

navrženy z bloků Heluz 25 AKU. obvodové stěny v 1.PP a 1.NP jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolaci z polystyrenu tl. 100 mm, Ostatní 

obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolaci z 

polystyrenu tl. 150 mm. Příčky jsou navrženy z pórobetonu YTONG tl 100 mm a 150 

mm. 

1.4.3 Schodiště 

Schodiště je navrženo železobetonové monolitické, na schodišti bude položena 

keramická dlažba. Výška zábradlí bude 900 mm. vyplň zábradlí bude mít svislou výplň 

s maximálními mezerami 120 mm, tak by zaručilo bezpečné užívaní stavby. 

1.4.4 Vodorovné konstrukce 

Stropy jednotlivých pater jsou tvořeny železobetonovými monolitickými 

deskami. Stropní konstrukce nad 1.PP bude doplněna o průvlaky, které budou vynášet 

nosné zdivo dalších pater. Strop v 4.NP bude tvořen dřevěným sbíjeným vazníkem - 

pultovou střechou včetně minerálního zatepleni zespodu uzavřeno parozábranou a 
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sádrokartonem. Jsou navrženy monolitické balkony, které budou uloženy přes nosníky 

SHOCK ISOKORB. Balkony budou doplněny o zábradlí v souladu s vyhláškou č. 

268/2009 Sb., výška zábradlí bude min. 1000 mm v 

1.NP, 2.NP a 3.NP a výšky min 1100 mm v 4.NP, vyplň zábradlí zabezpečí bezpečné 

užívaní stavby (doporučena svislá vyplň, mezery nesmí byt širší než 120 mm).  

1.4.5 Střecha 

Střecha je navržena pultová se sklonem 3° - dřevěný sbíjeny vznik. Nad obytnou 

častí bude prostor mezi krokvemi vyplněn minerální izolaci zespodu uzavřené 

parozábranou a sádrokartonovým podhledem, seshora je na vaznicích navrženo bedněni 

z OSB desek tl. 25 mm s PVC folii.   

1.4.6 Izolace 

Tepelné izolace: 

- obvodový plášť bude ze zateplovacího polystyrenu tl. 100 mm, 150 mm, požární pas 

min 900 mm z minerální vaty 

- na stropní železobetonovou konstrukci bude položena kročejová izolace 60 mm pro 

zamezení otřesu 

- na stropní konstrukci nad 4NP bude položena minerální izolace 150+140 mm 

- strop konstrukce nad 1PP bude polystyren tl. 100 mm 

 

 

Parotěsná zabrána:  

- Jako parotěsná zábrana do střešní konstrukce bude použita PE folie. 

 

1.5 Realizace hlavních technologických etap 

1.5.1 Etapa – zemní práce 

a. Oplocení pozemku 

b. Zhotovení části zařízení staveniště 

c. Skrývka pozemku 

d. Určení hlavní polohové čáry a dvou pevných výškových bodů 

e. Vytyčení stavby 

f. Vytyčení inženýrských sítí 

g. Provedení výkopů 

h. Zhotovení přeložek a napojení inženýrských sítí na stávající vedení 

1.5.2 Etapa – základy 

i. Provedení základových patek 

j. Provedení základových pasů 
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k. Provedení opěrných zdí ze ztraceného bednění 

l. Zásyp a hutnění zeminy okolo základových pasů 

m. Betonáž podkladního betonu 

n. Zhotovení hydroizolace 

o. Betonáž drátkobetonové desky 

p. Napojení inženýrských sítí na připravené přípojky 

1.5.3 Etapa – realizace hrubé vrchní stavby 

• 1 PP 

q. Vyzdění svislých nosných konstrukcí  

r. Betonáž železobetonových nosných sloupů 

s. Příprava bednění pro betonáž stropní konstrukce   

t. Armování a betonáž stropní konstrukce včetně věnců  

u. Zhotovení monolitického schodiště 

v. Vyzdívání vnitřních příček 

• 1 NP 

a. Vyzdění svislých nosných konstrukcí  

b. Příprava bednění pro betonáž stropní konstrukce   

c. Armování a betonáž stropní konstrukce včetně věnců  

d. Osazení prefabrikovaného schodiště 

e. Vyzdívání vnitřních příček 

• 2 NP 

a. Vyzdění svislých nosných konstrukcí  

b. Příprava bednění pro betonáž stropní konstrukce   

c. Armování a betonáž stropní konstrukce včetně věnců  

d. Osazení prefabrikovaného schodiště 

e. Vyzdívání vnitřních příček 

 

• 3 NP 

a. Vyzdění svislých nosných konstrukcí  

b. Příprava bednění pro betonáž stropní konstrukce   

c. Armování a betonáž stropní konstrukce včetně věnců  

d. Osazení prefabrikovaného schodiště 

e. Vyzdívání vnitřních příček 

 

• 4 NP 

a. Vyzdění svislých nosných konstrukcí  

b. Osazení prefabrikovaného schodiště 

c. Vyzdívání vnitřních příček 

d. Osazení dřevěných sbíjených vazníků 

e. Vložení tepelné izolace a parozábrany 

f. Záklop z OSB desek na vazníky 

g. PVC střešní krytina 
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1.5.4 Etapa – dokončovací práce  

w. Montáž oken a dveří 

x. Montáž kontaktního zateplovacího systému včetně omítek 

y. Zhotovení vnitřních rozvodů inženýrských sítí 

z. Zhotovení hrubých podlah  

aa. Zhotovení vnitřních omítek, a obkladů 

bb. Zhotovení sádrokartonových konstrukcí 

cc. Zhotovení nášlapných vrstev podlah 

dd. Montáž vnitřních dveří 

ee. Terénní úpravy okolí stavby, vybudování chodníků a nájezdu do garáže 

1.6 Popis staveniště 

1.6.1 Rozsah a výchozí stav 

Staveniště se nachází ve městě Blansko nedaleko Brna, na parcelách č. 845/51,  

845/56, 829/1, 2351, která je ve vlastnictví obce Blanska a stavební parcela č. 2381, která 

je ve vlastnictví stavebníka. Pozemky obce Blanska v současné době slouží jako 

zatravněné plochy, zpevněné plochy a komunikace. Terén těchto pozemků je téměř 

rovinný. Na staveništi se nachází jeden strom, který bude po celou dobu výstavby chráněn 

pletivem po celém jeho obvodu do výšky 2 m.  

1.6.2 Zajištění zdroje vody, elektrické energie, kanalizace 

Voda na stavbu bude zajištěna z nové vodovodní přípojky, při budování této 

přípojky bude voda dovezena na stavbu v plastovém kontejneru na vodu o objemu 1000 

l. Elektrická energie pro bytový dům SO01 bude zajištěna z nové elektrické přípojky. 

Elektrická energie pro zařízení staveniště bude dodávána ze stávajícího bytového domu. 

Kontejner na vodu bude po zhotovení dočasných přípojek zařízení staveniště odvezen. 

V případě delší odstávky či výpadku elektřiny nebo vody budou přivezeny zpět. 

Kanalizace zařízení staveniště není řešena, pod WC bude zřízená nádoba na splaškové 

vody. Do doby než se na staveniště přiveze kontejner s hygienickým zázemím, bude na 

staveništi samostatná chemická toaleta.  

1.6.3 Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikačně bude stavba napojena sjezdem na místní komunikaci na p.č. 1439. 

Veškeré potřebné inženýrské sítě, se nacházejí na dotčených pozemcích, nebo v jejich 

těsné blízkosti, tj. jednotná kanalizace na komunikaci ulice Absolonova, vedení NN na p. 

č. 845/56 a vodovod bude napojen z p. č. 845/54 k.ú. Blansko. 

1.6.4 Bezpečnost třetích osob 

Na staveniště je třeba zabránit vniknutí nepovoleným osobám, proto bude 

staveniště po svém obvodě oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. Vjezd na staveniště 

bude přes vjezdovou bránu z ulice Absolonova, která bude hlídána hlídačem v kontejneru 
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umístěného v těsné blízkosti brány. Na příjezdové bráně budou informační a výstražné 

upozornění – zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz vjezdu bez povolení, omezení 

maximální rychlosti po staveništi. U výjezdu na silnici bude cedule, která bude 

upozorňovat na zvýšený pohyb stavební technik. Na chodníku v těsné blízkosti stavby 

bude cedule pro chodce “přejděte na druhý chodník “. Přilehlá stávající komunikace bude 

označena značkami “pozor stavba “ a bude podle toho omezena rychlost na 30 Km/h. 

Výjezd ze staveniště bude též označen cedulí “pozor výjezd ze staveniště “. Veškeré 

značení bude zkonzultováno a odsouhlaseno DIPČR. 

1.6.5 Objekty a plochy zařízení staveniště 

Na staveništi se budou nacházet kontejnery pro zázemí a hygienické potřeby 

pracovníků, tento kontejner bude mít nádrž pro splašky, která se každý pátek vyvážet. 

Dále jako kancelář pro stavbyvedoucího mistry, případně další osoby. Další stavební 

kontejnery budou sloužit jako sklad pro materiál a jako sklad nářadí. V těchto skladech 

se budou skladovat materiály, které jsou náchylné povětrnostním vlivům. Kontejnery 

budou uzamykatelné a budou napojeny na elektriku. Dále budou na staveništi zřízeny 

skladovací plochy, staveništní komunikace. Pro přemisťování břemen bude sloužit 

věžový jeřáb Liebherr 42 k.1. Dále bude na staveništi silo na suché maltoviny. Pro odpady 

budou čtyři kontejnery na odvoz odpadu a to dřeva, obalů, sutě a směsného odpadu. 

V rohu staveniště bude prostor, který bude sloužit jako deponie ornice. 

 

1.7 Environmentální a bezpečnostní požadavky 

1.7.1 Environmentální požadavky 

Při prováděni výstavby je zhotovitel povinen zabezpečovat opatřeni k omezení 

škodlivých důsledků stavební činnosti zhoršující životni prostředí během realizace 

stavby. 

 

Považuji se za ně: 

a. hluk a kontaminace zeminy tekutinami stavebních strojů 

b. znečišťovaní ovzduší výfukovými plyny a prachem 

c. znečišťovaní komunikaci blátem a zbytky stavebního materiálu 

d. znečišťovaní vody 

e. poškozovaní zeleně 

podrobnější požadavky, prevence a nápravné opatření je popsáno v kapitole zařízení 

staveniště. 

1.7.2 Bezpečnostní požadavky 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o bezpečnosti práce a 

ochraně zdraví. Toto proškolení bude aktuální a stvrzené podpisy jednotlivých 

pracovníků. Pracovníci budou také seznámeni se staveništěm a technologickými postupy 
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všech prováděných prací za jejich přítomnosti. Dále budou seznámeni se stroji pohybující 

se po staveništi, kde je hlavní rozvaděč elektřiny a kde je přívod vody.  

Po celou dobu výstavby bude v kanceláři na staveništi přítomna dokumentace 

s bezpečnostními listy od všech výrobků, které budou na staveništi, obsahující jakékoliv 

rizika. Při nehodě zapříčiněnou nebezpečím daného materiálu se urychleně vyhledá tento 

bezpečnostní list a pracovníkovi se zajistí pomoc dle bezpečnostního listu (popřípadě se 

zkontroluje, zda se při pomoci pracovníkovi postupovalo správně). 

 

Veškeré práce budou prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, zejména 

dle: 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništi. 

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

 

Dodržování bezpečnosti bude hlídáno stavbyvedoucím.



24 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 

STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 

MANAGEMENT  

 

 

2 KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY SE 

ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. David Sokol  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. VÁCLAV VENKRBEC  

BRNO 2018  

 

 



25 
 

  

2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras ......................... 24 

2.1 Obecné informace ....................................................................................................... 26 

2.2 Přeprava zvedacího mechanismu ................................................................................ 26 

2.2.1 Zájmové body ..................................................................................................... 27 

2.3 Doprava betonu ........................................................................................................... 31 

2.3.1 Zájmové body ..................................................................................................... 32 

2.4 Přeprava materiálu pro hrubou stavbu ........................................................................ 32 

2.4.1 Zájmové body ..................................................................................................... 33 

2.5 Přeprava hutního materiálu ......................................................................................... 34 

2.5.1 Zájmové body ..................................................................................................... 35 

2.6 Přeprava bednících prvků ............................................................................................ 37 

2.7 Přeprava dřevěných příhradových vazníků ................................................................. 38 

2.7.1 Zájmové body ..................................................................................................... 39 



26 
 

2.1  Obecné informace 

Na trasách byly vybraná místa, která jsou posouzeny z hlediska průjezdu vybraných 

souprav. Vybrány byly nejkritičtější místa na dané trase, a to v podobě křižovatek, 

kruhových objezdů, mostů, tunelů a podjezdů. Poloměry byly odměřeny podle měřítka 

na mapě. Výšky mostů, tunelů a podjezdů byly ověřeny z portálu ředitelství silnic a 

dálnic. Zatížení mostů má trojí výklad – Zatížení normální, tj. zatížení od jedoucích 

vozidel, zatížení výhradní, tj. maximální hmotnost jediného vozidla na mostě a zatížení 

výjimečné, tj. maximální hmotnost vozidla na mostě, které se může samostatné 

pohybovat po mostě. 

Staveniště se nachází ve městě Blansko na ulici Absolonova. Město Blansko spadá 

pod jihomoravský kraj. Níže budou uvedeny nejdůležitější body zájmů, pro přepravu 

materiálů z jednotlivých firem na staveniště. 

2.2 Přeprava zvedacího mechanismu 

VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 42 K.1 

Zvedací mechanismus byl zvolen pomocí věžového jeřábu Liebherr 42 K.1, který 

bude dovezen z firmy LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o., se sídlem v těsné 

blízkosti Brna, a to v obci Popůvky na ulici Vintrovna. Délka trasy je vyměřena na 39 

km. Jelikož délka soupravy věžového jeřábu měří 18 m, díky své délce se jedná o 

nadrozměrnou přepravu. Zájmové body byly propočteny a tato souprava projede všemi 

kritickými místy. Výška ani šířka nedosahuje rozměrů nadměrné přepravy. Souprava 

pojede v doprovodu doprovodného automobilu pro nadrozměrnou přepravu. 

Začátek trasy na adrese:  

LIEBHER-STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o. 

Vintrovna 216/17 

Popůvky 664 41 

Jihomoravský kraj 

Liebherr má výjezd na silnici II. číslo 602, ul. Vintrovna, na této silnici projede 

přes kruhový objezd[1] a dále se napojí nájezdem na brněnský okruh, silnice I. třídy č. 23 

– Bítešská, kde projede Pisáreckým tunelem[2]  s maximální povolenou průjezdovou 

výškou 4,8 m. Dále projede tunelem Hlinsky (silnice I. třídy č. 42), který má též 

maximální průjezdovou výšky 4,8 m. Na silnici I. třidy č. 42 – Žabovřeská se nachází 

několik podjezdů pod nájezdy na okruh, všechny tyto podjezdy mají 4,8 m a více, což je 

dostatečné pro bezpečný podjezd tahače převážející věžový jeřáb. Z této silnice najedeme 

na silnici č 640 – Hradecká. Dále najedeme na silnici č. 43 – Hradecká, kde se nachází 

několik podjezdů s výškou minimálně 4,8 m. Ze silnice č. 43 odbočíme vpravo, směr 

Blansko, na silnici I. třídy č. 379 po které dojedeme až do města Blanska. V Blansku 

projedeme prvním kruhovým objezdem rovně. Tento kruhový objezd má poloměr 20 m, 

což je dostatečné pro vytočení tahače s návěsem. Další kruhový objezd projede tahač též 

rovně, tento kruhový objezd má poloměr 22 m. Z ulice Poříčí odbočí vpravo na ulici 
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Mlýnská, kde se nachází třetí kruhový objezd[3]  s poloměrem 18,5 m, což je opět 

dostačující. Kruhový objezd projede rovně na ulici Dvorská, ze které odbočí vpravo na 

ulici Smetanova[4]. Z ulice Smetanova odbočí opět vpravo[5], na ulici Absolonova, kde 

se nachází staveniště. 

 
Obr. 2.1 Trasa dopravy věžového jeřábu 

2.2.1 Zájmové body 

Pro převoz věžového jeřábu jsou vybrány nejkritičtější místa, které byly ověřeny pro 

bezpečný průjezd soupravy. Za kritická místa jsou považovány kruhové objezdy, 

podjezdy, křižovatky, tunely a mosty. Poloměry křižovatek byly odměřeny pomocí 

měřítka na mapách, výška podjezdů, tunelů a únosnost mostů byly ověřeny na portálu 

ředitelství silnic a dálnic. 

2.2.1.1 NEJKRITIČTĚJŠÍ MOST 

Na trase se nachází několik mostů, přes které souprava přejede. Všechny mosty byly 

posouzeny na únosnost. Nejmíň únosný most, který se nachází na silnici II/379 – Most 

přes řeku Svitavu před městem Blansko má níže uvedené hodnoty. 

 

Normální zatížení:  30 tun 

Výhradní zatížení:  78 tun 

Výjimečné zatížení:  176 tun 

 

Souprava věžového jeřábu váží 28 500 kg –> ÚNOSNOST MOSTU VYHOVUJE 
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Obr. 2.2 Nejkritičtější most, před městem Blansko 

2.2.1.2 ZÁJMOVÝ BOD Č. 1 – KRUHOVÝ OBJEZD 

Ulice Jihlavská, Troubsko 

Okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko 

POLOMĚR KRUOVÉHO OBJEZDU R = 21 M -> VYHOVUJE 

 
Obr. 2.3 Kruhový objezd - Troubsko 
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2.2.1.3 ZÁJMOVÝ BOD Č. 2 – PISÁRECKÝ TUNEL 

Ulice Bítešská 

Okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko 

PRŮJEZD POVOLEN DO VÝŠKY 3,8 M -> VYHOVUJE 

 
Obr. 2.4 Pisárecký tunel 

2.2.1.4 ZÁJMOVÝ BOD Č. 3 – Kruhový objezd 

Ulice Dvorská 

Blansko 

Okres Blansko, Jihomoravský kraj, Česko 

POLOMĚR KRUOVÉHO OBJEZDU R = 18,5 M -> VYHOVUJE 

 
Obr. 2.5 Kruhový objezd – Blansko, ul. Dvorská 
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2.2.1.5 ZÁJMOVÝ BOD Č. 4 – ODBOČKA 

Ulice Smetanova 

Blansko 

Okres Blansko, Jihomoravský kraj, Česko 

POLOMĚR ZATÁČKY R = 17,5 M -> VYHOVUJE 

 
Obr. 2.6 Poloměr zatáčky – Blansko, ul. Smetanova 

2.2.1.6  ZÁJMOVÝ BOD Č. 5 – ODBOČKA 

Ulice Absolonova 

Blansko 

Okres Blansko, Jihomoravský kraj, Česko 

POLOMĚR ZATÁČKY R = 16 M -> VYHOVUJE 

 
Obr. 2.7 Poloměr zatáčky – Blansko, ul. Absolonova 
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2.3  Doprava betonu 

Beton na stavbu bude dovážen pomocí autodomíchávačů z betonárky PRESTA-

mix, spol. s.r.o., která sídlí na ulici Blanenská v Kuřimi. Tato betonárka je od staveniště 

vzdálená 16,5 km. Betonárna vyrábí čerstvý beton, transportbeton, samonivelační, 

samozhutnitelné a speciální betony, betonové malty a potěry. Doprava je zajištěna auto-

domíchávači o objemu 7 a 9 kubických metrů, čerpání betonu čerpadly s dosahem 21 až 

41 m, mix s pásovým dopravníkem - dosah 16 m.  

Začátek trasy na adrese: 

Presta-mix, spol. s.r.o., 

Blanenská 1762/123 

664 34 Kuřim 

Jihomoravský kraj 

Betonárka má výjezd na silnici II. číslo 386, ul. Blanenská, ze které mix najede na 

silnici I. třídy č. 43. Ze silnice č. 43 odbočíme vpravo, směr Blansko, na silnici I. třídy č. 

379 po které dojedeme až do města Blanska. V Blansku projedeme prvním kruhovým 

objezdem rovně. Tento kruhový objezd má poloměr 20 m, což je dostatečné pro vytočení 

tahače s návěsem. Další kruhový objezd projede tahač též rovně, tento kruhový objezd 

má poloměr 22 m. Z ulice Poříčí odbočí vpravo na ulici Mlýnská, kde se nachází třetí 

kruhový objezd[3]  s poloměrem 18,5 m, což je opět dostačující. Kruhový objezd projede 

rovně na ulici Dvorská, ze které odbočí vpravo na ulici Smetanova[4]. Z ulice Smetanova 

odbočí opět vpravo[5], na ulici Absolonova, kde se nachází staveniště. 

 
Obr. 2.8 Trasa auto-domíchávačů 
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2.3.1 Zájmové body 

Dopravní trasa betonových autodomíchávačů je shodná s dopravní trasou výše 

uvedeného převozu věžového jeřábu. Jelikož zvolené autodomíchávače nepřesahují 

rozměry ani váhu převozní soupravy s naloženým věžovým jeřábem,  zájmové body 

nebudou znovu posuzovány. 

 

2.4 Přeprava materiálu pro hrubou stavbu 

Materiál pro zdění, výplně otvorů a drobný materiál bude dovážen pomocí tahačů 

s návěsem, či nákladních automobilů, ze stavebnin DEK sídlících v Brně–Horní 

Heršpice. Délka trasy je vyměřena na 41 km. Na staveništi bude skládán věžovým 

jeřábem na určené skladovací plochy. 

Začátek trasy na adrese: 

Pražákova 764/52a 

619 00 Brno, Horní Heršpice 

Jihomoravský kraj 

Stavebniny DEK mají výjezd v Horních Heršpicích na ulici Pražákova, ze které 

automobil odbočí vpravo na ulici Bohunická, ze které najede na nájezd silnice I. třídy č. 

52 – Vídeňská. Z Vídeňské sjede první sjezdem, na dálnici D1 – 194 km. Z dálnice 

prvním sjezdem na Brněnský okruh – silnice I. třídy č. 23 – Bítešská, kde projede 

Pisáreckým tunelem[2]  s maximální povolenou průjezdovou výškou 4,8 m. Dále projede 

tunelem Hlinsky (silnice I. třídy č. 42), který má též maximální průjezdovou výšky 4,8 

m. Na silnici I. třidy č. 42 – Žabovřeská se nachází několik podjezdů pod nájezdy na 

okruh, všechny tyto podjezdy mají 4,8 m a více, což je dostatečné pro bezpečný podjezd 

tahače převážející věžový jeřáb. Z této silnice najedeme na silnici č 640 – Hradecká. Dále 

najedeme na silnici č. 43 – Hradecká, kde se nachází několik podjezdů s výškou 

minimálně 4,8 m. Ze silnice č. 43 odbočíme vpravo, směr Blansko, na silnici I. třídy č. 

379 po které dojedeme až do města Blanska. V Blansku projedeme prvním kruhovým 

objezdem rovně. Tento kruhový objezd má poloměr 20 m, což je dostatečné pro vytočení 

tahače s návěsem. Další kruhový objezd projede tahač též rovně, tento kruhový objezd 

má poloměr 22 m. Z ulice Poříčí odbočí vpravo na ulici Mlýnská, kde se nachází třetí 

kruhový objezd[3]  s poloměrem 18,5 m, což je opět dostačující. Kruhový objezd projede 

rovně na ulici Dvorská, ze které odbočí vpravo na ulici Smetanova[4]. Z ulice Smetanova 

odbočí opět vpravo[5], na ulici Absolonova, kde se nachází staveniště. 
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Obr. 2.9 Trasa dopravy materiálu na staveniště ze stavebnin DEK 

2.4.1 Zájmové body 

Dopravní trasa ze stavebnin DEK je téměř shodná s dopravní trasou výše uvedeného 

převozu věžového jeřábu. Jelikož zvolené přepravní automobily nepřesahují rozměry ani 

váhu převozní soupravy s naloženým věžovým jeřábem,  zájmové body nebudou znovu 

posuzovány. Výjimkou je podjezd[6], který má výšku 4,2 m. Tento zájmový bod byl 

prověřen na portále ředitelství silnic a dálnic. 
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2.4.1.1 ZÁJMOVÝ BOD Č. 6 – PODJEZD POD SILNICÍ I/52 - VÍDEŇSKÁ 

Ulice Bohunická 

Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko 

PRŮJEZD POVOLEN DO VÝŠKY 3,8 M -> VYHOVUJE 

 
Obr. 2.10 Podjezd na ulici Bohunická 

 

2.5 Přeprava hutního materiálu 

Veškerý hutní materiál bude na staveniště dovážen pomocí nákladních automobilů 

z brněnské firmy Jass spol. s.r.o., která sídlí v Brně v Horních Heršpicích. Délka trasy je 

vyměřena na 42 km.  

Začátek trasy na adrese: 

Železná 505/26 

619 00 Brno, Horní Heršpice 

Jihomoravský kraj 

Firma Jass spol. s.r.o. mají výjezd v Horních Heršpicích na ulici Železná, ze které 

automobil odbočí vpravo[7] na ulici Kšírova. Z ulice Kširova se napojí prvním výjezdem 

na kruhovém objezdu[8] na ulici Sokolova. Na této ulici se nachází podjezd[9] s povoleným 

průjezdem vozidel do výšky 4,2 m. Dále se napojí na ulici Bohunická, ze které najede na 

nájezd silnice I. třídy č. 52 – Vídeňská. Z Vídeňské sjede první sjezdem, na dálnici D1 – 

194 km. Z dálnice prvním sjezdem na Brněnský okruh – silnice I. třídy č. 23 – Bítešská, 

kde projede Pisáreckým tunelem[2]  s maximální povolenou průjezdovou výškou 4,8 m. 

Dále projede tunelem Hlinsky (silnice I. třídy č. 42), který má též maximální průjezdovou 

výšky 4,8 m. Na silnici I. třidy č. 42 – Žabovřeská se nachází několik podjezdů pod 

nájezdy na okruh, všechny tyto podjezdy mají 4,8 m a více, což je dostatečné pro 
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bezpečný podjezd tahače převážející věžový jeřáb. Z této silnice najedeme na silnici č 

640 – Hradecká. Dále najedeme na silnici č. 43 – Hradecká, kde se nachází několik 

podjezdů s výškou minimálně 4,8 m. Ze silnice č. 43 odbočíme vpravo, směr Blansko, na 

silnici I. třídy č. 379 po které dojedeme až do města Blanska. V Blansku projedeme 

prvním kruhovým objezdem rovně. Tento kruhový objezd má poloměr 20 m, což je 

dostatečné pro vytočení tahače s návěsem. Další kruhový objezd projede tahač též rovně, 

tento kruhový objezd má poloměr 22 m. Z ulice Poříčí odbočí vpravo na ulici Mlýnská, 

kde se nachází třetí kruhový objezd[3]  s poloměrem 18,5 m, což je opět dostačující. 

Kruhový objezd projede rovně na ulici Dvorská, ze které odbočí vpravo na ulici 

Smetanova[4]. Z ulice Smetanova odbočí opět vpravo[5], na ulici Absolonova, kde se 

nachází staveniště. 

 
Obr. 2.11 Trasa dopravy hutního materiálu 

 

2.5.1 Zájmové body 

Na trase se vyskytují podjezdy, kruhové objezdy, mosty a odbočky, které jsou 

posouzeny z hlediska bezpečného průjezdu zvolené dopravy. Trasa dopravy hutního 

materiálu se téměř shoduje s trasami ze stavebnin DEK a s trasou přepravy věžového 

jeřábu. Přeprava hutního materiálu nebude rozměrové ani váhou vyšší, než přeprava 

věžového jeřábu. Proto zájmové body shodné s přepravou z Deku či přepravou věžového 

jeřábu nebudou znova posuzovány. Poloměry křižovatek byly odměřeny pomocí měřítka 

na mapách, výška podjezdů, tunelů a únosnost mostů byly ověřeny na portálu ředitelství 

silnic a dálnic. 
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2.5.1.1 ZÁJMOVÝ BOD Č. 7 – ODBOČKA 

Z ul. Železná na ul. Kšírova 

Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko 

POLOMĚR ZATÁČKY R = 20 M -> VYHOVUJE 

 
Obr. 2.12 Odbočka z ul. Železná na ul. Kšírova 

2.5.1.2 ZÁJMOVÝ BOD Č. 8 – KRUHOVÝ OBJEZD 

Z ul. Kšírova na ul. Sokolova 

Okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko 

POLOMĚR KRUOVÉHO OBJEZDU R = 20 M -> VYHOVUJE 

 
Obr. 2.13 Kruhový objezd na ul. Kšírova 
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2.5.1.3 ZÁJMOVÝ BOD Č. 9 – PODJEZD POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM 

Ulice Sokolova 

Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko 

PRŮJEZD POVOLEN DO VÝŠKY 4,2 M -> VYHOVUJE 

 
Obr. 2.14 Podjezd pod železničním mostem 

2.6 Přeprava bednících prvků 

Bednící dílce budou dováženy z firmy Doka, který sídlí v Brně – Horní Heršpice. 

Přepravovány budou pomocí tahačů s návěsem, nejedná se tak o nadměrnou přepravu. 

Délka trasy je vyměřená 43,5 km.  

Začátek trasy na adrese:  

Kšírova 638/265 

619 00 Brno, Horní Heršpice 

Jihomoravský kraj 

 

Firma Doka na ulici Kšírova. Z ulice Kširova se napojí třetím výjezdem na 

kruhovém objezdu[8] na ulici Sokolova. Na této ulici se nachází podjezd[9] s povoleným 

průjezdem vozidel do výšky 4,2 m. Dále se napojí na ulici Bohunická, ze které najede na 

nájezd silnice I. třídy č. 52 – Vídeňská. Z Vídeňské sjede první sjezdem, na dálnici D1 – 

194 km. Z dálnice prvním sjezdem na Brněnský okruh – silnice I. třídy č. 23 – Bítešská, 

kde projede Pisáreckým tunelem[2]  s maximální povolenou průjezdovou výškou 4,8 m. 

Dále projede tunelem Hlinsky (silnice I. třídy č. 42), který má též maximální průjezdovou 

výšky 4,8 m. Na silnici I. třidy č. 42 – Žabovřeská se nachází několik podjezdů pod 

nájezdy na okruh, všechny tyto podjezdy mají 4,8 m a více, což je dostatečné pro 

bezpečný podjezd tahače převážející věžovéhý jeřáb. Z této silnice najedeme na silnici č 
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640 – Hradecká. Dále najedeme na silnici č. 43 – Hradecká, kde se nachází několik 

podjezdů s výškou minimálně 4,8 m. Ze silnice č. 43 odbočíme vpravo, směr Blansko, na 

silnici I. třídy č. 379 po které dojedeme až do města Blanska. V Blansku projedeme 

prvním kruhovým objezdem rovně. Tento kruhový objezd má poloměr 20 m, což je 

dostatečné pro vytočení tahače s návěsem. Další kruhový objezd projede tahač též rovně, 

tento kruhový objezd má poloměr 22 m. Z ulice Poříčí odbočí vpravo na ulici Mlýnská, 

kde se nachází třetí kruhový objezd[3]  s poloměrem 18,5 m, což je opět dostačující. 

Kruhový objezd projede rovně na ulici Dvorská, ze které odbočí vpravo na ulici 

Smetanova[4]. Z ulice Smetanova odbočí opět vpravo[5], na ulici Absolonova, kde se 

nachází staveniště. 

 
Obr. 2.15 Trasa dopravy bednících prvků 

2.6.1.1 Zájmové body 

Na trase se nachází podjezdy, kruhové objezdy, mosty a tunely. Veškeré zájmové 

body, které se na trase nachází již byly posouzeny na bezpečný průjezd tahače s návěsem. 

Souprava s nákladem nepřesahuje rozměry ani váhu již posuzovaných souprav, a proto 

již nebudou v této kapitole znovu posuzovány. 

 

2.7 Přeprava dřevěných příhradových vazníků 

Příhradové vazníky pro konstrukci zastřešení budou dováženy z firmy KARPEN 

PLUS s.r.o., která sídlí v areálu Útěchov, délka této trasy je 16 km. Maximální délka 

vazníků je 11450 mm, nejedná se tak o nadrozměrnou přepravu. 
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Začátek trasy se nachází v Obci Útěchov, z průmyslového areálu Karpen Plus. Výjezd 

z areálu vede na silnici III. třídy, ze které se napojí na silnici na silnici I. třídy č. 379 po 

které dojedeme až do města Blanska. V Blansku projedeme prvním kruhovým objezdem 

rovně. Tento kruhový objezd má poloměr 20 m, což je dostatečné pro vytočení tahače 

s návěsem. Další kruhový objezd projede tahač též rovně, tento kruhový objezd má 

poloměr 22 m. Z ulice Poříčí odbočí vpravo na ulici Mlýnská, kde se nachází třetí kruhový 

objezd[3]  s poloměrem 18,5 m, což je opět dostačující. Kruhový objezd projede rovně na 

ulici Dvorská, ze které odbočí vpravo na ulici Smetanova[4]. Z ulice Smetanova odbočí 

opět vpravo[5], na ulici Absolonova, kde se nachází staveniště. 

 
Obr. 2.16 Přeprava dřevěných příhradových vazníků 

  

2.7.1 Zájmové body 

Na trase se nachází, kruhové objezdy, mosty. Veškeré zájmové body, které se na 

trase nachází již byly posouzeny na bezpečný průjezd tahače s návěsem. Zvolená 

souprava pro přepravu vazníků nepřesahuje rozměry ani váhu již posuzovaných souprav, 

a proto již nebudou v této kapitole znovu posuzovány. 
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4.1 Obecné informace o stavbě 

4.1.1 Identifikační údaje 

f) Název stavby 

Bytový dům – Absolon 

g) Místo stavby 

Obec Blansko 

parcela č. 2381, 845/51, 845/56, 1439 

katastrální území Blansko 

h) Hlavní investor 

BD ABSOLON s.r.o. 

Jungmannova 1899, 

666 01 Tišnov 

IČ: 03232182 

i) Generální projektant 

Ing. Zdeněk Rizner 

Dlouhá Lhota č.p. 60  

679 71 Lysice  

j) Generální dodavatel 

Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 

Jižní náměstí 7/7 

619 00 Brno – Horní heršpice 

 

4.1.2 Informace o rozsahu stavby 

Obestavěny prostor bytového domu    3658 m3 

Zastavěna plocha zpevněných ploch celkem   243,05 m2 

 

4.1.3 Termíny výstavby 

Zahájení stavby: 1/2018 

Ukončení stavby: 7/2019 

 

4.2 Úvod do kapitoly  

Stavebně technologická studie je zaměřena na hlavní stavební objekt; SO01 –  bytový 

dům Absolon, dále pak náležející parkoviště a chodníky, vodovodní přípojka, přípojka 

vedení NN a přeložky vedení UPC a vedení NN a přípojky teplovodního potrubí. Budou 

zde popsány technologické postupy provádění jednotlivých činností, spočítány výměry a 

potřebné množství materiálů. Dále zde bude uvedeno potřebné druhy a množství 

pracovních pomůcek a mechanizací a počet pracovníků k jednotlivým činnostem. 
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4.3 Informace o stavbě 

4.3.1 Členění na stavební objekty 

SO 01 – Bytový dům 

SO 02 – Zpevněné plochy (parkoviště, chodníky) 

SO 03 – Vodovodní přípojka 

SO 04 – Přeložka vedeni UPC + přípojka k BD 

SO 05 – Přeložka vedeni nízkého napětí + přípojka k BD 

SO 06 – Kanalizační přípojka 

SO 07 – Teplovodní potrubí 

4.3.2 Základní údaje o kapacitě stavby 

• Zastavěna plocha stavby bytového domu 235,98 m2 

• Zastavěna plocha zpevněných ploch celkem 243,05 m2 

- p. č. 845/51 19,26 m2 

- p. č. 845/56 40,17 m2 

- p. č. 829/1 49,70 m2 

- p. č. 1439 2,39 m2 

- p. č. 844/183 131,53 m2 

• Obestavěny prostor bytového domu 3611 m3 

 

4.4 Popis jednotlivých stavebních objektů 

4.4.1 SO 01 – Bytový dům 

Stavba bytového domu je složena z jednoho samostatně stojícího objektu. Bytový 

dům je navržen nepravidelného půdorysu, čtyřpodlažní s podsklepením. Maximální 

rozměry BD jsou 20,9 m x 11,9 m. Čtyři nadzemní podlaží jsou obytná, podzemní podlaží 

je technické (garáže, sklady, technická místnost). Bytový dům je založen na kombinací 

základových patek a základových pasů. Zdivo je navrženo z cihelných bloků. Stropní 

konstrukce jsou řešeny jako betonové monolitické konstrukce. Zastřešeni je řešeno 

pultovou střechou mírného spádu, před pultovou střechou bude zbudovaná atika. 

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby. 

4.4.2 SO 02 – Zpevněné plochy (parkoviště, chodníky) 

 K bytovému domu bude zhotoven nový přístupový chodník, také bude zhotoven 

nový chodník kolem bytového domu. Ten bude napojen na stávající okolní chodníky. Na 

chodníky bude použita betonová zámková dlažba tl. 60 mm. Podkladní vrstvu bude tvořit 

kamenivo DDK fr. 4-8 mm tl. 30 mm. Dále šrěrkodrť šd fr. 0-63 mm tl. 200 mm. 

Chodníky budou doplněny o betonové obrubníky uložené b betonovém loži. 
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Dále bude napojen vjezd do garáží bytového domu v 1 PP na stávající komunikaci 

ulice Absolonova.  Na tento sjezd bude použita betonová zámková dlažba tl. 80 mm. 

Podkladní vrstvu bude tvořit kamenivo DDK fr. 4-8 mm tl. 30 mm, šrěrkodrť  fr. 0-63 

mm tl. 200 mm. V místě sjezdu bude použit nájezdový betonový obrubník uložený v 

betonovém loži. 

V blízkosti bytového domu, cca 150 m, bude zhotovena nová parkovací stání, 

která budou pro nájemníky bytového domu. Na těchto parkovištích bude použita 

betonová zámková dlažba tl. 80 mm. Podkladní vrstvu bude tvořit kamenivo DDK fr. 4-

8 mm tl. 30 mm., šrěrkodrť šd fr. 0-63 mm tl. 200 mm. Parkoviště bude vyspádováno ve 

směru od komunikace ve spádu 2%. Pro vsakování bude vytvořena vsakovací rýha šíře 

300 mm vyplněná drceným kamenivem fr. 8-16 mm. 

Srážkové vody ze zpevněných ploch se budou přirozeně vsakovat na pozemcích 

města Blanska. 

4.4.3 SO 03 – Vodovodní přípojka 

Pro objekt je navržená nová vodovodní přípojka DN 40 napojená na stávající 

vodovodní řad. Vodovodní přípojka je ukončena ve vodoměrné šachtě 1200/900/1600 

hlavním uzávěrem a fakturačním vodoměrem. Minimální sklon nivelety potrubí je 3 %. 

Vodovod je navržen s min. krytím od 1,40m. Na vodovod bude použito potrubí plastové 

HDPE100. 

4.4.4 SO 04 – Přeložka vedení UPC + přípojka k BD 

 Na parcele č. 2381 se nachází vedení UPC, které bude přeloženo tak, aby nevedlo 

na zastavěné ploše nové výstavby bytového domu. Nové vedení bude vedeno podél ulice 

Absolonova, pod chodníkem na parcele č.2381. Bude procházet pod vjezdem do 

bytového domu, pod tímto vjezdem bude vedení UPC vloženo do betonové chráničky. 

S přeložkou se současně zhotoví přípojka k bytovému domu SO01. 

4.4.5 SO 05 – Přeložka vedení NN + přípojka k BD 

 Na parcele č. 2381 se nachází vedení NN, které bude přeloženo tak, aby nebylo 

na zastavěné ploše nové výstavby bytového domu. Nové vedení bude vedeno podél ulice 

Absolonova, pod chodníkem na parcele č.2381. Pod vjezdem do bytového domu bude 

vedení NN v minimální hloubce 800 mm, aby nedošlo časem k jeho porušení. Současně 

se zhotoví přípojka k bytovému domu SO01. 

4.4.6 SO 06 – Kanalizační přípojka 

Bytový dům bude napojen novou přípojkou jednotné kanalizace na stávající 

jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu DN 500 v ul. Absolonova. Kanalizační 

přípojka je ukončena v revizní šachtě veřejné kanalizace.  
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4.4.7 SO 07 – Přípojka teplovodního potrubí 

 Bytový dům bude napojen na teplovodní potrubí, pomocí kterého bude objekt 

vytápěn. Teplovodní potrubí bude v hloubce 1000 mm a bude z trubního systému 

Aquatherm DN 150, které je určené pro podzemní teplovodní vedení. 

 

4.5 Studie realizace hlavního stavebního objektu 

4.5.1 Přípravné a zemní práce 

4.5.1.1 Postup provádění 

• Zaměření staveniště 

Před započtením přípravy budou vyznačené hranice staveniště pro budování oplocení 

staveniště. Vyznačeny bude také vjezdové brána. Také budou vyznačený stávající sítě a 

nové, později budované přípojky elektriky, vodovodu, kanalizace, teplovodu. 

• Oplocení pozemku 

Po zaměření staveniště dojde k jeho oplocení. Staveniště bude oploceno dočasným 

plotem o výšce 2 m po celém obvodu staveniště, ve které je primární uzamykatelná brána 

o šířce 6 m a sekundární uzamykatelná brána, která budou sloužit pro vjezd schwingu. 

Primární brána slouží současné pro vjezd i výjezd ze staveniště na ulici Absolonova. 

Rozměr jednoho pole plotu je 3,5x2 m, horizontální trubky o průměru 30 mm a vertikální 

trubky o průměru 42 mm. Výplň tvoří oka z pozinkovaného drátu o rozměru 100x200 

mm. Plot ani hranice staveniště nebude na severozápadní straně staveniště kopírovat 

hranici pozemku, neboť pozemek nevyužijeme celý. Na příjezdové bráně budou 

informační a výstražné upozornění – zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz vjezdu 

bez povolení, omezení maximální rychlosti po staveništi. U výjezdu na silnici bude 

cedule, která bude upozorňovat na zvýšený pohyb stavební techniky. 

• Sejmutí ornice 

Pomocí kolového dozeru bude sejmuta ornice mocnosti 300 mm. Ornice bude sejmuta 

v celém rozsahu staveniště. Ornice bude sejmuta ve dvou vrstvách po 150 mm. Bude 

skladována v severní části pozemku zařízení staveniště na parcele č. 845/54. Skladování 

ornice bude do maximální výšky 1500 mm. Skladovaná ornice bude přikryta plachtou, 

aby nedošlo k znehodnocení v případě nadměrných dešťů. Část ornice bude uskladněna 

na staveništi a později použita k finálním úpravám. část ornice bude naložena kolovým 

rypadlo-nakladačem na nákladní vozy a bude odvezena na skládku určenou městem 

Blansko. 

• Vytyčovací práce 

Vytyčí se objekt SO01 a to vytyčením dvou pevných polohových a výškových bodů, 

které nám určí hlavní polohovou čáru objektu SO01. Dále vytyčí stávající sítě, polohu 

nově budovaných přípojek a polohu přípojek zařízení staveniště a přeložek. 
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• Výkopové práce inženýrských sítí a jejich uložení 

1. Vyýkopové práce: Provedou se výkopy již zaznačených inženýrský sítí tj. voda, 

kanalizace a eletro, teplovod a přeložky UPS a NN. Charakter stavby nevyžaduje 

provedení geologického průzkumu. Zatřídění zeminy se předpokládá III. tř. 

těžitelnosti. Vytěžená zemina se uskladní na staveništi a později se použije k obsypání 

základových pasů. Výkopové práce se provedou jako rýha pažená pažením 

příložným. Šířka rýhy bude činit 1000 mm a její hlouba 1400 mm.  

 

2. Štěrkové lože: Potrubí bude uloženo do pískového lože 10 cm a obsypáno pískem 30 

cm nad potrubí. Lože nesmí být nakypřeno, ale hutnit se nemusí. Lože je nutno 

urovnat do předepsané nivelety, potrubí se do něj „zamáčkne“, čímž se vytvoří opěra 

o zeminu.  

 

3. Položení sítě: Provede se uložení sítí, zkontrolují se svislé vzdálenosti při křížení, 

předepsaný sklon a provedou se vizuální kontroly a kontroly těsnosti všech rozvodů. 

Vedení UPC bude kryté betonovou chráničkou. 

 

 

4. Obsyp a zásyp sítí: Sítě se zasypou vrstvou písku tak, aby nad danou sítí bylo 

minimální vrstva písku 150 mm. Pro udržení stability potrubí a předcházení jeho 

deformaci je nutno písek po bocích trubky hutnit a to metodou, která zaručí úplný 

obsyp potrubí, například hutnícím nástrojem (šířka hutnícího nástroje musí odpovídat 

vzdálenosti mezi vnějším lícem potrubí a stěnou výkopu). Hutnit se nemá přímo nad 

troubou do výše 30 cm. Na písek se dá 100 mm štěrkodrť frakce 0 – 63 mm a zbytek 

se zasype vykopanou zeminou, která se řádně zhutní.  

Sítě nebudou zasypány 1,5 m od nově navrženého objektu SO01, tyto sítě budou 

zasypány, po vybetonování základů. V okolí šachet, 1,5 m na každou stranu, budou 

rýhy zasypány až po jejich zhotovení. Revizní šachta bude osazena  na betonový 

podklad o tl. 100 mm a dále bude obsypána střerkem frakce 0 – 63 mm. 

 

5. Ochranná fólie: Na štěrk se vloží výstražná fólie, která slouží jako ochrana potrubí 

při případném dalším výkopu v okolí těchto sítí. 

 

Poznámka: Při výplni výkopu a hutnění obsypu se musí povytahovat pažení po výšce 

zhutňované vrstvy. Při křížení s veškerými sítěmi budou výkopové práce provedeny ručně 

do vzdálenosti 1 m od vyznačené polohy a bude se dbát zvýšené opatrnosti. Odkryté sítě 

budou zabezpečeny proti poškození, podkopané kabely budou upevněny na trámky 

položené napříč rýhou. Obnažené kabely musí být označeny výstražnou tabulkou. 

V místě vedení pod vjezdem do garáží bytového domu budou sítě chráněny v betonové 

chráničce.  
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• Zpevněné plochy zařízení staveniště 

Na staveništi se budou nacházet dvě skladovací plochy, jedna o rozměrech 5x12 m a 

druhá o rozměrech 2,5x5 m. Pro návoz materiálu bude na staveništi komunikační 

zpevněná plocha o výměře 50 m2. Další zpevněné plochy budou sloužit jako podklad pro 

obytné a skladovací kontejner. Provede se zaměřené a vyznačení těchto zpevněných ploch 

zařízení staveniště a déle jejich zhotovení. Tyto plochy budou ze zhutněného recyklátu, 

frakce 32/63 o tloušťce 200 mm. Tento násyp bude po dokončení stavby odvezen a plochy 

budou obnoveny do původního stavu. 

 

• Zpevněné plocha parkoviště 

Podkladní vrstvu bude tvořit kamenivo DDK fr. 4-8 mm tl. 30 mm. Dále šrěrkodrť šd 

fr. 0-63 mm tl. 200 mm. Parkoviště bude vyspádováno ve směru od komunikace ve spádu 

2%. Pro vsakování bude vytvořena vsakovací rýha šíře 300 mm vyplněná drceným 

kamenivem fr. 8-16 mm. 

 

• Zřízení zařízení staveniště 

Zhotoví se kompletní zařízení staveniště dle výkresu a technické zpráva zařízení 

staveniště. Jako první se zřídí věžový jeřáb, kterým bude následně sloužit pro vybudování 

zařízení staveniště.  

 

• Výkopové práce základů bytového domu SO01 

Kolovým rypadlo-nakladačem se provedou výkopy základových patek a pasů. 

Rypadlo-nakladač bude zeminu nakládat na nákladní vozidlo se sklopnou korbou, ten 

přemístí kontejner nad deponii II. Na tuto deponii bude přemístěno 100 m3. Zemina se 

později použije pro zasypání prostoru mezi základovými pasy. Zbytek zeminy bude 

odvezena na skládku určenou městem Blanskem. 

Tato výkopová jáma bude svahována, v případě že hloubka výkopu přesáhne cca 1300 

mm. Výkopové jámy budou po celou dobu zemních prací odvodněny a to čerpadlem, 

který bude vodu přečerpávat do retenční nádrže.  Svahování výkopů je navrženo na 1:1,5. 

V případě soudržných zemin lze jít až na 3:1.  

Při výkopových pracích bude nutno postupovat tak, aby nebylo narušeno podzákladí 

stávajících základových konstrukcí a při betonáži nedošlo ke spojení stávajících a nových 

konstrukcí. Výkopové práce budou provedeny dle ČSN 73 61 33 Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací.  

4.5.1.2 Výkaz výměr 

Orince:  celkem 222 m3 

   ponecháno na staveništi 70 m3 

   odvezeno ze stavby 152 m3 
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Zemina ze základů: celkem  168 m3 

   ponecháno na staveništi 100 m3    

odvezeno ze stavby 68 m3 

Zemina z přípojek: celkem 42 m3 

   ponecháno na staveništi 42 m3    

odvezeno ze stavby 0 m3 

Štěrk fr. 32/63: pro zpevněné plochy  40 m3  

   podklad pro sítě 3,5 m3  

Písek:   pro obsyp sítí: 10 m3  

4.5.1.3 Personální obsazení 

Zaměření staveniště:  1 geodet 

    1 figurant 

 

Oplocení pozemku:  4 pracovníci 

  

Sejmutí ornice:  1 řidič kolového dozeru 

    1 řidič kolového rypadlo-nakladače 

    1 řidič nákladního sklápěcího vozidla 

 

Vytyčovací práce:  2 geodet 

    2 pomocníci 

 

Výkopové práce inženýrských sítí: 1 řidič kolového rypadlo-nakladače 

     1 řidič nákladního sklápěcího vozidla 

Zpevněné plochy:  1 řidič válce 

 

Zařízení staveniště:  3 řidiči nákladních vozidel 

    1 obsluha věžového jeřábu 

    1 vazač 

    4 pracovníci 

    1 elektrikář 

    1 instalatér 
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Výkopové práce základů: 1 řidič kolového rypadlo-nakladače 

    1 obsluha věžového jeřábu 

    1 vazač 

    4 pracovníci 

4.5.1.4 Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 

• Kolový dozer - Caterpillar 814F II - 1ks 

o objem radlice:  2,66 m3 

o délka radlice:   3 600 mm 

o výška radlice:  1129 mm 

o max. rychlost:  30km/h 

o provozní hmotnost:  21,7 t 

 

• Rýpadlo-nakladač - Caterpillar 427F2 - 1ks 

o objem lopaty nakladače: 1,03 m3 

o objem lopaty rýpadla: 0,08 – 0,29 m3 

o max. hloubkový dosah: 6 m 

o max. dosah do dálky: 6,6 m 

o provozní hmotnost:  8,1 t 

o výkon motoru:  55.1 kW 

 

• Nákladní vozidlo - Tatra T815 - 1ks 

o provozní hmotnost:   16,2 t 

o objem korby:   9,0 m3 

o výkon motoru:   325 kW 

o max. rychlost:   85 km/h 

o sklopná korba 

 

• Kontejner na zeminu – 1ks 

o objem kontejneru:  2,0 m3 

o nosnost:   7 200 kg 

o hmotnost:   400 kg  

 

• Věžový jeřáb - Liebherr 42 k.1 HC 

o max. výška háku:  27 m 

o max. vyložení:  36 m 

o max. nosnost   4 t  

o max. hmotnost břemena: 1,55t na 30 m 

 

• Pracovní pomůcky 

o teodolit, nivelační přístroj, nivelační lať, lavičky, lopaty, krumpáče, kladiva, 

sprej, provázek, vibrační deska 
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4.5.1.5 BOZP 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni s 

bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis do protokolu o školení 

BOZP, který každý pracovník pohybující se na stavbě stvrdí podpisem. Před zahájením 

prací budou také zkontrolovány veškeré potřebné doklady, osvědčení, revize a technický 

stav strojů. Zejména se budou kontrolovat řidičské průkazy řidičů, vazačské průkazy 

vazačů a jeřábnické průkazy jeřábníků. Tyto průkazy musí být platné a k použití daného 

automobilu či stroje. Technický stav strojů a mechanismů bude kontrolován vizuálně a 

také zda jsou pravidelně revidovány.  

Skladování zeminy volně nesmí být výš než 2 m, v případě skladování ornice je 

výška maximálně 1,5 m. Při provádění výkopových prací musí být zabezpečeno, že 

nedojde k sesunu výkopu.  

Pro zajištění stěn výkopů bude použito lehké hliníkové pažení SBH série 250, to 

bude používáno při výkopech hlubších než 1,3 m. Bude dodržována minimální vzdálenost 

pohybu těžké techniky od výkopů, stroje se nesmí přiblížit k výkopu blíže než 1,5 m. Při 

provádění výkopů hlubších než 1,0 m bude prováděn dohled, výkopy nesmí provádět 

pracovník osamoceně. Výkopy budou zřetelně označeny cedulemi s popisem a 

ohraničeny kovovým ohrazením výšky minimálně 1,1 m, zábradlí bude doplněno o 

vodorovný reflexní červeno-bílý pruh. Ohrazení bude vzájemně spojeno pro zabránění 

pádu osob do výkopu při opření o hrazení. 

 Při nakládání materiálu na nákladní vozidlo lze manipulovat s pracovním 

zařízením nakladače pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 

nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením nakladače 

nad kabinou nákladního vozu, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 

nezdržovaly žádné osoby. Při jízdě stroje s naloženým materiálem musí být pracovní 

zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné 

ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy stroje. Obsluha stroje nesmí opustit 

kabinu stroje, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě na 

podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s 

návodem k používání stroje. Lopata (či jiný pracovní nástroj) stroje smí být čištěna jen 

při vypnutém motoru stroje. Po dokončení činnosti budou stroje zaparkovány na 

vyhrazená místa, kde nebudou překážet ostatním pracím. Odstavené stroje budou 

zajištěny proti samovolnému pohybu zakládacími klíny, zařazením nejnižšího 

rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Staveniště bude oploceno stávajícím 

drátěným plotem a mobilním oplocením o výšce 2 m po celém obvodu staveniště, plot 

bude doplněn o uzamykatelnou bránu pro vjezd a výjezd. Na vstupu a na přístupové 

komunikaci bude viditelně vyznačen bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným 

osobám. Na stavbě bude dodržována maximální povolená rychlost 10 km/h v průběhu 

celé stavby. Cedule vymezující maximální rychlost bude viditelně umístěna na oplocení 

u vjezdu na staveniště. Dále zde bude umístěna značka se zákazem vjezdu nepovolaných 

osob. Pro dodržení bezpečnosti zdraví při práci se musí používat tyto ochranné pomůcky: 



53 
 

pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, ochranné brýle, bezpečnostní přilba, reflexní 

vesta, chrániče sluchu atd. 

4.5.1.6 Legislativa:  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi 

Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(Dále jeho změny 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 

Sb. a 225/2012 Sb.) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 

pádu 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

 

4.5.2 Základová konstrukce 

4.5.2.1 Postup provádění 

• Zhotovení bednění 

Zhotoví se veškeré bednění základových pasů a základových patek, včetně všech 

prostupů. Bednění bude zhotoveno z klasického dřevěného bednění sbíjené pomocí 

hřebíků. Před betonáží se musí natřít odbedňovacím olejem. 

• Příprava základové spáry 

Před betonáží musí být spára očištěna a suchá. Základová spára obvodových 

konstrukcí se musí nacházet v nezámrzné hloubce, tj. min 800 mm pod úrovní terénu. 

• Podkladní beton patek 

Před betonáží základových patek se nejprve vylije podkladní beton tl. 70 mm z betonu 

C 16/20. Proběhne technologická pauza pro zatvrdnutí podkladního betonu tj. 3 dny.  

• Betonáž pasů a patek 

Na podkladní beton pak přijdou zhotovit základová pasy šířky 500 mm a 600 mm 

z betonu C 20/25. Základové pasy uvnitř objektu (beton C 20/25), které mají šířku 1000 

mm, budou vyztuženy kari sítí. V základech se nachází několik prostupů, které se vybední 

na určených místech dle PD. Betonáž proběhne autočerpadlem. Betonáž obvodových a 

vnitřních pasů proběhne současně. Při betonáži se bude beton zhutňovat pomocí 

ponorných vibrátorů.  

• Technologická pauza 

Po vybetonování proběhne technologická pauza – cca 3 dny. Při které se bude beton 

udržovat vlhký a to tak. Že bude přikryt vlhkou geotextílií a budeme kontrolovat, zda je 

textilie stále vlhká. 
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• Odstranění bednění 

Po dosažení 70% pevnosti dojde k odstranění bednění, ponechá se pouze bednění po 

obvodu budoucí betonové desky. 

 

• Zasypání základů a zhotovení štěrkového podkladu 

Po zhotovení pasů a patek se zasype základový jáma, zhotoví se podkladní lože pro 

drátkobetonovou desku. Lože bude z kameniva frakce 16/32 o mocnosti 300 mm. 

• Podkladní beton  

Před betonáží drátkobetonové desky se nejprve vylije podkladní beton tl. 100 mm 

z betonu C 16/20. Proběhne technologická pauza pro zatvrdnutí podkladního betonu tj. 3 

dny.  

• Hydroizolace 

Na podkladní beton se položí PVC Junifol tl. 1 mm, která budou sloužit jako izolace 

proti zemní vlhkosti. Jednotlivé pruhy izolace se svařují pomocí speciální svařovacího 

stroje. Přesah spojů min. 100 mm. 

• Zhotovení drátkobetonové desky 

Izolace bude mít přesah přes vnější líc 200 mm. Na folii proběhne betonáž pomocí 

autodomíchávače s čerpadlem, položíme na distančníky kari sítě. Následuje betonáž 

drátkobetonu o mocnosti 150 mm. Beton se bude rozprostírat hráběmi. Po celou dobu 

betonáže se bude hlídat výška laserovým měřičem. Po Hrubém uhlazení dřevěnou lištou 

proběhne pomocí vibrační lišty zhutnění betonu. Po zatvrdnutí (cca 5 – 6 hodin) se posype 

podlaha vsypem a zaleští se leštidly. Na zhotovenou desku nesmí nikdo vkročit po dobu 

3 dnů. Po dobu 7 dnů se nesmí zatěžovat těžkými břemeny jako jsou palety apod.  

 

4.5.2.2 Výkaz výměr 

Beton C 20/25:   Základové patky 52 m3 

    Základové pasy 42 m3 

    Drátkobeton. deska 27 m3 

 

Podkladní beton C 16/20 20,67 m3 

 

Kari sítě:   6mm, oko 15x15, 3x2m 38 ks  

 

Vsyp:    celkem potřeba 630 kg 

    pytlů 21 ks tj. 1 paleta 

  

Podkladní beton C 16/20 20,67 m3 
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Izolace Junifol:  (1 role 50 m2) 

   potřeba 200 m2  

    ztratné 10 % - 20 m2 

    Celkem 220 m2 – 5 rolí 

4.5.2.3 Personální obsazení  

Vedoucí čety, 1 mistr  

2 železáři  

2 betonáři  

2 tesaři  

2 řidiči autodomíchávače  

1 řidič autočerpadla  

1 řidič pásového minirýpadla  

1 řidič nákladního vozu (sklápěcí)  

1 řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka)   

4 pomocné síly  

4.5.2.4  Stroje, mechanismy a stavební pomůcky  

 

• Nákladní vozidlo (sklápěcí) Tatra T815 6x6 – 1 ks 

o max. rychlost: 85 km/h  

o užitečné zatížení: 16 300 kg  

o objem nástavby: 9 m3  

 

 

 

• Nákladní automobil IVECO Trakker AD 260T41W  - 1 ks 

o motor výkon: 300 kW  

o maximální užitné zatížení: 17500 kg  

o rozměry ložné plochy nástavby: 6,315 x 2,55 m  

 

• Pásové minirýpadlo Caterpillar 305E CR – 1 ks 

o šířka radlice: 1980 mm  

o hloubka dosahu: 3670 mm  

o objem lopaty: 0,8 - 0,24 m3  
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• Autodomíchávač - Schwing Stetter AM7FHC S ČERPADLEM – 2 ks 

o Délka: 8,81 m Šířka:   2,5 m  

o Výška:    3,81 m 

o Objem bubnu:    7 m3  

o Maximální dosah čerpadla:  24 m  

o Váha:     26 t  

 

• Ponorný vibrátor Perles CMP-AM 28 - 2 ks  

o Výkon:   2000 W 

o Provozní hmotnost: 6 Kg 

o Otáčky:   16000/min 

o Průměr vybrační hlavice: 28 mm 

o Délka vibrátoru:  5 m 

• Vibrační lišta benzinová Barikell - 1 ks  

o Výkon:  1,1 Kw 

o Délka lišty: 2 m 

o Typ motoru: Honda GX 31 

 

• Pracovní pomůcky 

o Kolečka, lopaty, latě, vodováha 3 m, kladivo 5 kg, ocelové hrábě, kleště, vázací 

drát, fošny, hranoly, trámky, hřebíky, odbedňovací olej 

4.5.2.5 BOZP 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni s 

bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis do protokolu o školení 

BOZP, který každý pracovník pohybující se na stavbě stvrdí podpisem. Před zahájením 

prací budou také zkontrolovány veškeré potřebné doklady, osvědčení, revize a technický 

stav strojů. Zejména se budou kontrolovat řidičské průkazy řidičů, vazačské průkazy 

vazačů a jeřábnické průkazy jeřábníků. Tyto průkazy musí být platné a k použití daného 

automobilu či stroje. Technický stav strojů a mechanismů bude kontrolován vizuálně a 

také zda jsou pravidelně revidovány.  

Materiál pro základové konstrukce bude uložen tak abych kolem něj zůstal volný 

pracovní prostor minimálně 0,6 m. Během zdvihání a přemísťování břemen věžovým 

jeřábem se nesmí pohybovat osoby v blízkosti pod břemenem. V zařízení je vyznačená 

zakázaná manipulační plocha, kde se nesmí věžové rameno pohybovat s břemenem ani 

s prázdnou jeřábovou kočkou. Břemena bude na jeřáb uvazovat pracovník s platným 

jeřábnickým průkazem. Břemeno se bude odepínat až po jeho osazení a ustálení. Obsluha 

jeřábu bude propojena pomocí vysílačky s vazačem. 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách dojde k přerušení práci. Za 

nepříznivé podmínky se považuje: déšť, bouře, sníh, tvoření námrazy, rychlost větru nad 

11 m/s při práci ve výškách, rychlost větší jak 8 m/s při práci ve výškách nad 5 m, snížená 

dohlednost na méně jak 30 m. Teplota prostředí nesmí klesnou pod – 10 °C 
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Bednění musí být těsné, bez mezer a prostorově tuhé, podpěry řádně kotveny do 

zeminy, musí mít dostatečnou únosnost a budou uhlopříčně ztuženy ve všech rovinách, 

rozpěry budou vodorovné, bez možnosti pohybu. Před betonáží bude bednění řádně 

prohlédnuto a případné závady či nedostatky ihned odstraněny. Bednění se dále bude 

kontrolovat v průběhu betonáže, závady ihned odstraňovány. Obsluha čerpadla a osoba 

umisťující betonovou směs (nebo jí asistující osoba) budou vybaveni vysílačkami pro 

vzájemnou komunikaci. Současně s odbedňováním bude probíhat rozebírání a čištění 

prvků a jejich ukládání na předem určenou skládku, aby nedocházelo k hromadění 

materiálu na místech, kde může způsobit zranění. Při spojování izolačních pásů 

natavováním budou dodržovány podmínky požární bezpečnosti stanovené zvláštním 

právním předpisem - vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání folie. Natavování bude provádět pouze osoba 

zaškolená pro tuto práci.  

Pro autodomíchávače platí, že před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo 

vyprazdňování přepravního zařízení, řidič zkontroluje zajištění výsypného zařízení v 

přepravní poloze v souladu s návodem k používání. Při přejímce a při ukládání 

(přečerpávání) betonové směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 

únosném místě.  

Po dokončení činnosti budou stroje zaparkovány na určená místa, kde nebudou 

překážet dalším pracím, stroje zde budou zajištěny proti samovolnému pohybu 

(zakládacími klíny, zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 

brzdy).  

Staveniště bude oploceno stávajícím plotem a mobilním oplocením o výšce 1,8 m 

po celém obvodu staveniště, plot bude doplněn o uzamykatelnou bránu pro vjezd a 

výjezd. Na všech vstupu a na přístupové komunikaci bude viditelně vyznačen 

bezpečnostní značkou zákaz vstupu nepovolaným osobám. Na stavbě bude dodržována 

maximální povolená rychlost 10 km/h v průběhu celé stavby. Cedule vymezující 

maximální rychlost bude viditelně umístěna na oplocení u vjezdu na staveniště. Dále zde 

bude umístěna značka se zákazem vjezdu nepovolaných osob. Pro zajištění maximální 

možné bezpečnosti zdraví při práci se musí používat tyto ochranné pomůcky: ochranné 

brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, 

chrániče sluchu atd. 

4.5.2.6 Legislativa  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  

Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(Dále jen jeho změny 362/2700 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb.,365/2011 Sb., 375/2011 

Sb. a 225/212 Sb.)  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 

pádu  
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání stroj 

 

4.5.3 Hrubá vrchní stavba 

4.5.3.1 Postup provádění 

• Založení 1. výšky obvodového zdiva na základové konstrukci 

Vytyčení zdiva: Dle projektové dokumentace se zaznačí obvodové a vnitřní nosné zdivo 

bílou křídou či sprejem. 

Podklad: Na vyznačené místa se provede penetrační nátěr pro položení hydroizolačních 

asfaltových pásů. Pásy budou na sebe natavovány a to s přesahem minimálně 150 mm. 

Přesah hydroizolace s lícem zdiva bude o minimálně 150 z venkovní strany pro pozdější 

napojení na hydroizolace. 

 

Měření výšek: Po zhotovení hydroizolačního podkladu se provede nivelačním přístrojem 

výškové zaměření míst pro osazení cihelných tvárnic. Výšky se budou brát z již 

položeného hydroizolace. Zjistí se nejvyšší bod, ze kterého se začne tvořit podklad pro 

založení prvního šáru.  

 

Položení první řady: Do maltové lože tl. 12 mm se osadí rohové tvárnice. Urovnají se 

do vodováhy ve všech směrech. Po usazení a přeměření roviny se natáhne mezi dvěma 

rohovými tvárnicemi provázek, podle kterého se budou pokládat mezilehlé cihelné bloky. 

Každá položená tvárnice se přeměří a urovná do roviny. 

 

•  Zdění obvodového zdiva 1 PP 

Obvodové zdivo, které nebude mít společnou stěnu se stávající bytovým domem, 

bude z tvárni Heluz 30 Uni. Zdivo které bude přistavěné ke zdivu stávajícího objektu 

bude z  tvárnic Heluz Plus 25. V místech pod železobetonovými průvlaky budou cihly 

Heluz Aku 30 zalévané pro jejich větší pevnost. 

 

První výška: Zdivo bude vyzdíváno na M10 tl. 12 mm. První výška bude vyzděna do 1,5 

m, to odpovídá 6ti vrstvám včetně 1. zakládacího řady. Pro pozdější vyzdívání vnitřního 

nosného zdiva se v místech jeho připojení vkládají nerezové kotvící pásky. Tyto pásky 

budou v každé druhé spáře. U zdiva bude řádně dodržována vazba, překrytí minimálně o 

¼ bloku. Styčné spáry se nemaltují, jsou spojeny na pero a drážku. V případě řezání 

tvárnic a tím odříznutí pera nebo drážky, se tyto styčné spáry promaltují. Při zdění se dbá 

na vynechání otvorů pro okna a dveře. 

 

Lešení: Po dokončení 1,5 m výšky zdiva se zhotoví lešení pro zdění další výšky. Lešení 

bude šířky 1,0 m a dálky 5 m. Výška pracovní podlahy bude 1,25. 

 



59 
 

Druhá výška: Druhá výška bude probíhat stejně jako výška první. Budou se klást bloky 

maltové lože tl. 1 mm, bude se dodržovat vazba s minimální převázáním o ¼ tvárnice a 

bude se pokračovat ve vkládání nerezových pásků do každé druhé ložné spáry v místě 

připojení vnitřního nosného zdiva. Tato výška se vyzdí do celkové výšky 2250 mm (5 řad 

nad 1. výšku). Při zdění se dbá na vynechání otvorů pro okna a dveře. 

 

Vyzdění zalévaných cihel Heluz Aku 30: Prolévané cihly se napojí na zdivo 

z nebroušených bloků pomocí nerezových kotev. Ve styčných spárách zajišťují 

spolupůsobení pera a drážky v ložných tenkovrstvá malta. Převázání těchto cihel bude o 

½ cihly. Zalévání bude prováděno betonem C25/30 a to vždy po vyzdění 4 řad.  

 

Vnitřní nosné zdivo: Vnitřní zdivo v 1 PP bude z tvarovek Heluz uni 30 a Heluz Aku 

25, stejné jako zdivo obvodové. Založení vnitřního zdiva se postupuje stejně jako při 

zakládání obvodového zdiva. Na penetraci se položí asfaltový pás tak, aby na obě strany 

přesahoval líc zdiva o 150 mm. Na asfaltový pás se položí do maltové lože tl. 12 mm 

rohové cihly, napne se mezi provázek a podle provázku se založí první řada. Vyzdívání 

pokračuje s tím, že se do ložných spár vkládají nerezové kotvy, které jsou předem zazděné 

v obvodovém zdivu. V případě nepřítomnosti nerezové kotvy, se tato kotva dodatečně 

přidělá k obvodovému zdivu pomocí hmoždinek. Překlady se kladou stejně jako na zdivo 

obvodové s vynecháním tepelné izolace. 

 

Osazení překladů: Překlady budou osazeny do vynechaných otvorů do maltové lože tl. 

12 mm. Po osazení budou řádné přeměřeny a urovnány pomocí vodováhy do roviny. 

Zvýšený pozor se dá na správné uložení překladu, osadí se ve směru šipek nakreslených 

na překladu. Dále se osadí tak, aby keramická strana byla na vnějším i vnitřním líci stěny 

(pro pozdější nahazování omítek).  

 

• Betonáž sloupů 

Výztuž: Výztuž vystupující ze základových patek bude řádně očištěna od případných 

nečistot. Sestaví se výztuž sloupů dle výkresu výztuže a pomocí jeřábu se přemístí na 

místo montáže. Výztuž sloupu se přivaří k připravené výztuži vyčnívající ze základových 

patek. 

Osazení bednění: Bude použito systémové kruhové bednění firmy PERI. Toto bednění 

obsahuje betonářské lávky, ze kterých bude probíhat bednění. Beton bude dopravován 

nad sloup pomocí bádie zavěšené na věžovém jeřábu. Před osazením bednících prvků se 

tyto prvky natřou odbedňovacím nátěrem Peri Bio Clean. Poté se za pomoci jeřábu 

bednící prvky osadí. Bednění se bude skládat dle předepsaného návodu. Fixaci zajistí 

kruhové spony.  

 

Betonáž: Beton pro sloupy bude C 30/37, výztuž B 500B. Betonáž probíhá pomocí bádie 

s nástavnou PVC hadicí. Tato hadic musí mít délku minimálně 4 m, a to z důvodu, aby 

se hadice při betonáži strčila do sloupu. Beton nesmí padat z větší výšky jak 1,5 m, aby 
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nedošlo k oddělení plniva v betonové směsi. Betonuje se ve vrstvách po 300 mm a každá 

tato vrstva se zhutní ponorným vibrátorem.  

 

Odbednění: Za pomocí Schmidtova kladívka kontrolujeme pevnost sloupu. Po 70% jeho 

pevnosti, můžeme sloup odbednit. Odbednění proběhne dle návodu a po odbednění se 

bednící prvky řádně očistí. 

 

• Stropní konstrukce 

Bednění: Bednění bude provedeno ze systémového bednění Dokaflex 1-2-4, které bude 

zapůjčeno přímo ve firmě doka v Brně. 

Nejprve si rozložíme podélné a příčné nosníky po obvodu. Pomocí nastavovacího 

třmenu umístěného na podpěře nastavíme hrubou výšky podpěrných prvků a osadíme je 

spouštěcími hlavicemi. Dále stropní podpory osadíme do trojnožek, které zajistíme 

upínací pákou. Následuje rozmístění podpěr s trojnožkami na dané místo. Pomocí 

montážních vidlic osadíme podélné nosníky a za pomocí nivelačního stroje je zdvihneme 

do dané výšky. Maximální dovolená vzdálenost podélných nosníků jsou 2 m. Dále se, 

opět pomocí montážních vidlic, osadí příčné nosníky, které přijdou navrch na podélné 

nosníky s maximálním přesahem 0,5 m. Maximální vzdálenost příčných nosníků je 0,5 

m.  Stojky se zavětrují pomocí MRK rámů. Po uložení příčných nosníků se zkontroluje, 

nivelačním přístrojem, výška horní hrany nosníku. Vzdálenost podpěr od svislých 

konstrukcí bude 300 až 400 mm. Poté se provede pokládka bednících desek. Po 

kompletním zhotovení se finálně přeměří poloha a rovinnost bednění. V místech prostupů 

se zhotoví tzv. obrácená vana, která se osadí a upevní na zhotovené bednící desky, tato 

vana vytvoří nezabetonované místo a vznikne tím prostup. 

Strop v 1PP je vyztužen monolitickými průvlaky, které se budou betonovat 

Společně se stropní konstrukcí, na tyto prvky se použije bednění speciálně určeno pro 

průvlaky 

Také se musí vybednit boční část stropní konstrukce. Z vnější strany se přidělají 

kolejnice pro bednící a zároveň ochranný prvek proti pádu. Kolejnice budou držet pomocí 

napínací tyče a závitu. Napínací tyč se prostrčí vyvrtaným otvorem do obvodové stěny o 

průměru 10 mm. Do kolejnic se vloží pozinkované tyče s přidělanými prkny. Tato 

konstrukce slouží současně jako bednění pro věnce a boky monolitické desky, patní 

zarážka a zábradlí. Výška desky pro bednění a patní zarážku je 500 mm. Tato deska bude 

vystupovat nad budoucí stropní konstrukci 150 mm. Jako vodorovné prvky zábradlí se 

použijí prkna o rozměru 150x30 mm s rozestupy 350 mm. Výška zábradlí bude 1150 mm. 

Bednění vnitřních věnců bude na stejném principu jako bednění boků stropních 

konstrukce, s tím že vynecháme prvky zábradlí. 
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Obr. 4.1 Zábradlí proti pádu z výšky + bednění věnce 

Výztuž: nejprve se rozmístí distanční lišty a podložky, na které se bude klást výztuž. 

Výztuž bude rozmístěna dle výkresu. Bude se průběžní kontrolovat rozmístění výztuží, 

průměry výztuží a zda dobře sedí na distančních prvcích, abych nedošlo k nedodržení 

krytí výztuže. Výztuž věnců a průvlaků bude řádně svázána a zajištěna jejich poloha. Při 

pohybu po výztuži se musí pracovník pohybovat se zvýšenou opatrností.  

 

Betonáž: Stropní konstrukce nad 1PP bude tloušťky 250 mm, ostatní stropní konstrukce 

budou tloušťky 220 mm. Beton bude dovážen z betonárky autodomíchávačem 

s čerpadlem. Před betonáží se zkontroluje správné rozmístění výztuže a její stav. V místě 

schodiště bude zhotovena výztuž pro napojení betonového schodiště. Výztuž nesmí být 

zdeformována, poškozena ani zašpiněná. Bude zkontrolované bednění, zda se někde 

nenachází mezery, kterými by mohl vytékat beton. Beton se ukládá z maximální výšky 

1,5 m aby nedošlo k oddělení plniva v betonové směsi. Po vybetonování se bude beton 

vibrovat vibrační deskou, v místech průvlaků a věnců ponorným vibrátorem. Při hutnění 

se kontrolují vzdálenosti vpichů, které musí být max. 1,4násobek poloměru účinnosti 

vibrátoru. Stropy v nadzemních podlaží budou probíhat totožně jako strop v 1PP. 

V nadzemních podlaží nebudou probíhat stropní konstrukcí ztužující průvlaky. 

 

Ošetřování betonu: o Ošetřování betonu bude probíhat dle ČSN EN 13670, zde se určí 

na základě klimatických podmínek intervaly vlhčení. Konstrukce budou opatřeny 

parotěsnou tkaninou, která bude stále viditelně vlhká. Po dostatečném vytvrdnutí betonu 

– 5 dnů, může být zahájeno provádění zdění dalšího patra. Zjištění dosažení pevnosti bude 

na základě statického prověření statikem. 

Odstranění bednění: po dosažení 75% (cca 21) pevnosti můžeme kompletně 

zdemontovat bednění. Postup bednění probíhá v opačném sledu jeho výstavby. 
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• Příčkové zdivo Ytong tl. 100 mm a tl. 150 mm  

Založení prvního šáru na hydroizolační pás, na tepelně izolační maltu tl. 20 mm. 

Dbáme přitom aby zdivo bylo osazováno v rovině. Napojení na nosné stěny bude pomocí 

nerezových kotev, které se budou do nosných stěn přidělávat pomocí hmoždinek a vkládat 

do ložných spár příčky. Tyto kotvy budou v každé druhé řadě. Na stropní konstrukci se 

příčka po každých 1200 mm přidělá též pomocí nerezových kotev a to tak, že se přidělá 

hmoždinkou do stropní konstrukce a druhý konec se vloží do styčné spáry příčky. U 

příček z Ytongu se malta nanáší celoplošně na styčné i ložné spáry. Mezi nosnou stěnou 

a příčkou musí vzniknout mezera cca 10 mm jako dilatace. Mezi příčkou a stropem musí 

vzniknout mezera minimálně 20 mm. Tyto mezery se vyplní vložením pásu minerální 

vaty, nebo nízkoexpanzní pěnou. 

• Monolitické schodiště 

Schodiště bude z betonu C 25/30 a vyztuženo betonářskou výztuží B 505B. Nejprve 

bude zhotoveno dřevěné bednění podesty a desky schodiště. Poté se položí výztuž desky 

a zhotoví se bednění jednotlivých stupňů. Betonáž schodiště proběhne pomocí bádie 

zavěšené na věžovém jeřábu. Betonu bude dovážen z betonárky PRESTA-mix pomocí 

autodomíchávačů. Po vybetonování necháme beton zatvrdnout minimálně 1 den, poté 

zakryjeme desky prkny, aby pracovníci nepoškodili beton. 

• Zhotovení balkónů 

Balkóny budou zhotoveny jako monolitické  tl. 200 mm. Pro odstranění tepelného 

mostu budou použity Iso-nosníky. Balkony budou betonovány pomocí bádie zavěšené na 

věžovém jeřábu. Bednící prvky budou dovezeny z Doky z Brna (viz. dopravní trasy). Po 

zhotovení a bednění se vloží výztuže na distanční prvky. Betonový balkon se vylije 

betonem C 25/30. Bednění se odstraní po dosažení 70% pevnosti, která se ověří pomocí 

schmidtova kladívka. 

• Zdění 1 NP – 4 NP 

Zdění následujících pater probíhá stejný postupem jako zdění v 1PP, jen v založení 

prvního řady je změna. Na stropní konstrukci se nebude pokládat asfaltový pás, pouze se 

osadí první řada bloků na maltové lože tl. 12 mm, stejně jako v 1 PP. Než se položí 

maltové lože, betonový podklad se pořádně provlhčí, abych nedošlo k rychlému 

vysychání malty. 

• Atika 

Atika bude vyzděna do výšky 1 000 mm - 3 řady cihelných bloků Heluz Plus 25. 

Zdění proběhne stejný postupem jako zdění pater na maltu M10 tl. 12 mm. Na atiku budou 

přidělány OSB desky pro pozdější oplechování. V místě uložení vazníků se zhotoví 

drážky do atiky, rozměru 125x125 mm, pro osazení vazníků. 
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• Železobetonový věnec:  

Věnce budou ve stejné úrovni jako stropní deska, tzn. že budou zhotovovány při 

betonáži stropu. Výztuž bude provázána dle projektové dokumentace odsouhlasené 

statikem. 

Na 4NP se provede ŽB ztužující věnec. Nejprve se zhotoví bednění věnce, pomocí 

OSB desek, do kterého se vloží výztuž. Dále následuje betonáž a odbednění. Postup bude 

stejný jako při betonáži věnce s železobetonovou monolitickou deskou. Rozdíl bude 

v použití bednění. Do věnce se bude vloží závitové tyče M12, které budou později použity 

pro uchycení sbíjených vazníků konstrukce zastřešení. Schéma rozmístění závitových 

tyčí do věnce naleznete v kapitole 9. technologický předpis pro dřevěné příhradové 

vazníky. Betonáž věnce nad 4NP proběhne pomocí bádie. 

 
Obr. 4.2 Bednění věnce 

 

• Konstrukce zastřešení 

Konstrukce zastřešení tvoří dřevěné sbíjené vazníky, které tvoří 5% spád. Před 

osazením vazníků se provede kontrola železobetonového věnce, jeho očištění a kontrola 

rozmístění závitových tyčí. Před osazením vazníků se věnec v místech osazení 

nepenetruje, aby došlo k oddělení materiálů a nedocházelo v těchto místech ke 

kondenzaci vodní páry. Osadí se pomocí věžového jeřábu první vazník. Klade se zleva. 

Osa prvního vazníku bude 325 mm od vnějšího líce zdi následně budou vazníky 

osazovány dle schéma vazníků v osových vzdálenostech po 950 mm a 610 mm. Na již 

zabetonované závitové tyče do ŽB věnce se přimontují pozinkované uhelníky, které 

přichytí sbíjené vazníky k věnci. Osazené vazníky se zavětrují dočasným zavětrováním 

z prken, aby při výstavbě drželi i v příčném směru.  
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4.5.3.2 Výkaz výměr 

Heluz UNI 30, broušená 

Rozměry: 247/300/249 mm  

Hmotnost: 13,1 kg  

Spotřeba: 16 ks/m2  

Kusů na paletě: 96  

Počet kusů celkem: 3443 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 36 palet 

 

Heluz UNI 25, broušená 

Rozměry: 375/250/249 mm  

Hmotnost: 16,57 kg  

Spotřeba: 10,7 ks/m2  

Kusů na paletě: 72  

Počet kusů celkem: 3928 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 55 palet 

 

Heluz 20, broušená 

Rozměry: 497/200/249 mm  

Hmotnost: 16,8 kg  

Spotřeba: 8 ks/m2  

Kusů na paletě: 70  

Počet kusů celkem: 118 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 2 palety 

 

 

Heluz aku 25 

Rozměry: 497/200/249 mm  

Hmotnost: 16,8 kg  

Spotřeba: 10,7 ks/m2  

Kusů na paletě: 60  

Počet kusů celkem: 4508 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 75 palety 

 

Heluz AKU 25 zalévaná, C25/30, broušená 

Rozměry: 497/250/249 mm  

Hmotnost: 15,78 kg  

Spotřeba: 8 ks/m2  

Kusů na paletě: 60  

Počet kusů celkem: 190 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 4 palety 
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Přičkovky Ytong P2-500 tl. 150 mm 

Rozměry: 599/150/249 mm  

Spotřeba: 6,7 ks/m2  

Kusů na paletě: 60  

Počet kusů celkem: 636 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 11 palet 

 

Příčkovky Ytong Rapid P4-500 tl. 100 mm 

Rozměry: 599/10/249 mm  

Spotřeba: 6,7 ks/m2  

Kusů na paletě: 90  

Počet kusů celkem: 2069 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 30 palet 

 

Překlad Heluz 23,8 b – 100 

Rozměry: 1 000 x 70 x 238 mm 

Hmotnost: 35 Kg 

Ks na paletě 118x100: 20 

Počet kusů celkem: 24 ks  

Počet palet celkem: 2 palety 

 

 

Překlad Heluz 23,8 b – 125 

Rozměry: 1 250 x 70 x 238 mm 

Hmotnost: 44 Kg 

Ks na paletě: 20 

Počet kusů celkem: 95 ks  

Počet palet celkem: 5 palet 

 

Překlad Heluz 23,8 b – 175 

Rozměry: 1 750 x 70 x 238 mm 

Hmotnost: 62 Kg 

Ks na paletě: 20 

Počet kusů celkem: 4 ks  

Počet palet celkem: 1 paleta 

 

Nenosný překlad QPOR pro příčku tl. 100 mm 

Rozměry: 1000 x 249 x 100 mm 

Hmotnost: 22 Kg 

Ks na paletě: 40 

Počet kusů celkem: 12 ks  

Počet palet celkem: 1 paleta 
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Nenosný překlad Ytong pro příčku tl. 100 mm 

Rozměry: 1250 x 249 x 100 mm 

Hmotnost: 26 Kg 

Ks na paletě: 45 

Počet kusů celkem: 21 ks  

Počet palet celkem: 1 paleta 

Nenosný překlad Ytong pro příčku tl. 150 mm 

Rozměry: 1250 x 249 x 150 mm 

Hmotnost: 39 Kg 

Ks na paletě: 30 

Počet kusů celkem: 9 ks  

Počet palet celkem: 1 paleta 

 

Suché maltové směsi 

• Malta pro celoplošnou tenkou spáru 

Spotřeba:   1 tuna malta odpovídá 1450 l směsi  

Heluz Uni 30 broušená - 4,6 l/m2    

   Heluz Uni 25 broušená – 3,8 l/ m2    
   Heluz 20 broušená - 3,0 l/ m2     
   Heluz AKU 25 zalévaná, broušená - 3,8 l/ m2 

   Ytong tl. 100 mm – 1,4 kg/m2 

Ytong P2-500 tl. 150 mm – 2,1 kg/m2 

 
   Objem sila: 7,5 m3  

Objem směsi celkem: 7,115 m3 (vč. 5% ztratného) 

Potřeba vody: 1068 l 

• Zakládací malta Heluz 

Spotřeba:  34 kg/m2 

Hmotnost pytle: 25 kg 

Hmotnost celkem: 4930 kg (vč. 5% ztratného) 

Objem pytle: 13,9 l 

Počet pytlů: 207 ks 

Potřeba vody: 838,1 l 

 

Ocelové zárubně 

 Ocelová zárubeň 70/197/10 - L    6 ks 

Ocelová zárubeň 70/197/10 - P    6 ks 

 Ocelová zárubeň 80/197/15 – L (EI 30 – C DP3)  2 ks 

 Ocelová zárubeň 80/197/10 – L    1 ks 

 Ocelová zárubeň 80/197/15 – L (EI 30 – DP3)  4 ks 

 Ocelová zárubeň 80/197/15 – P (EI 30 – DP3)  8 ks 

 

Beton C 25/30 pro věnec nad 4NP 

 4,5 M2 
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Výztuž věnce nad atikou 

B505B Ø12  délka 1 ks = 6 m 

   Potřeba 240 m 

   Ztratné + přesahy 10 % - 24 m 

   Celkem 264 m – 44 ks 

 

Třmínky B505B Ø8 210 x 260 mm á 200     

   Celkem 300 ks 

  

Beton C 25/30 pro stropní konstrukce 

 1PP strop 55 m3 + 17,5 m3 

 1NP strop 48 m3 

 2NP strop 48 m3 

3NP strop 48 m3 

Celkem 216,5 m3 

 

Beton  pro sloupy 

 Beton C 30/37  celkem 2,9 m3 

 

Výkaz výměr výztuží pro betonové desky a sloupy bude dle výkresu statika. 

 

Ostatní materiál 

 Plochá nerezová kotva pro připojení zdí 

  Počet kusů:171 ks 

  Ztratné 5% 

  Počet kusů celkem: 180 ks 

 Těžký asfaltový pás typu S Dehtochema sklobit 40 

  Spotřeba: 5,76 kg/m2  

Rozměry role: 10000/1000/4 mm  

Hmotnost role: 47 kg  

Potřeba: 485 kg (vč. 10 % ztratného) 

Počet rolí celkem: 11 ks 

Asfaltový penetrační lak DenBit BR - ALP  

Spotřeba: 0,4 kg/m2  

Hmotnost balení: 19 kg 

Potřeba:14,5 kg  

Počet balení celkem: 1 ks 

4.5.3.3 Personální obsazení 

• Svislé konstrukce:  1 mistr 

    3 zedníci 

    1 jeřábník 

    1 vazač 

    3 pomocníci 
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    1 řidič nákladního vozu 

    1 řidič návěsu 

    1 řidič autodomíchávače 

    1 svářeč 

    2 montážníci bednění 

 

• Vodorovné konstrukce:  1 mistr 

    1 zedník 

    2 železáři 

    2 betonáři 

    1 řidič nákladního vozu 

    1 řidič návěsu 

    1 řidič autodomíchávače 

    1 jeřábník 

    1 svářeč 

    2 montážníci bednění 

    2 pomocníci 

4.5.3.4 Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 

• Tahač Scania R 580 s návěsem Schwarmüller – 1 ks 

o Celková hmotnost tahače: 9 020 kg 

o Max. zatížení přední nápravy tahače: 7 700 kg 

o Max. zatížení zadní nápravy tahače: 18 000 kg 

o Max. nosnost návěsu: 24 t 

o Hmotnost návěsu: 5,6 t 

o Max. rychlost návěsu:  80 km/h 

 

• Věžový jeřáb - Liebherr 42 K.1 – 1 ks 

o max výška háku: 27 m 

o max. vyložení: 36 m 

o Nosnost při max. poloměr: 1,2 t 

o max. hmotnost břemena: 1,55 t na 30 m 

o Hmotnost jeřábu: 19 500 kg 

• AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER AM7FHC S ČERPADLEM 

o objem bubnu:  7 m3 

o max.dosah čerpadla: 24 m 

o váha: 26 t 

• Nákladní automobil IVECO Trakker  - 1 ks 

o ložná plocha: 3,6 x 2 m 
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• Badie na beton - typ 1017 

o objem: 500 litrů 

o nosnost: 1200 kg 

o hmotnost: 195 kg 

• Silo Cemix 

o průměr sila: 2,5m 

o výška sila: 7,2 m 

o objem sila: 8 m3 

• Kontunuální míchačka KM 40 

o technický výkon: 40 dm3/h 

o tlak vody v přívodním potrubí: 0,35 MPa 

o max. velikost zrna: 4 mm 

• Vibrační lišta benzinová Barikell 

o výkon: 1,1 Kw 

o délka lišty: 2 m 

• Ponorný vibrátor Perles CMP-AM 28 

o průměr vybrační hlavice: 28 mm 

o délka vibrátoru: 5 m 

 

• Svářecí agregát GE 145W, GUDE 

o napájecí napětí: 230 V 

o max. příkon: 5,0 Kw 

o max. svářecí proud: 100 A 

• Pracovní pomůcky 

o Uhlová bruska, lopaty, hrábě, vodováhy, kladiva, kleště, vázací drát, 

odbedňovací olej, vrtačky, Aku vrtačky, hřebíky, vruty, hranolky, trámky, prkna, 

osb desky, rukavice, štípačky, a další pomůcky. 

4.5.3.5 BOZP 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni s 

bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis do protokolu o školení 

BOZP, který každý pracovník pohybující se na stavbě stvrdí podpisem. Před zahájením 

prací budou také zkontrolovány veškeré potřebné doklady, osvědčení, revize a technický 

stav strojů. Zejména se budou kontrolovat řidičské průkazy řidičů, vazačské průkazy 

vazačů a jeřábnické průkazy jeřábníků. Tyto průkazy musí být platné a k použití daného 

automobilu či stroje. Technický stav strojů a mechanismů bude kontrolován vizuálně a 

také zda jsou pravidelně revidovány.  

Materiál pro zdění bude uložen tak abych kolem něj zůstal volný pracovní prostor 

minimálně 0,6 m. Na právě vyzděné stěny se nesmí stoupat, nebo se jinak zatěžovat. 

Zdění druhé výšky bude probíhat z řádně postaveného a zabezpečeného lešení s výškou 

podlahy 1,25 m. Během zdvihání a přemísťování břemen věžovým jeřábem se nesmí 

pohybovat osoby v blízkosti pod břemenem. V zařízení je vyznačená zakázaná 

manipulační plocha, kde se nesmí věžové rameno pohybovat s břemenem ani s prázdnou 
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jeřábovou kočkou. Břemena bude na jeřáb uvazovat pracovník s platným jeřábnickým 

průkazem. Břemeno se bude odepínat až po jeho osazení a ustálení. Obsluha jeřábu bude 

propojena pomocí vysílačky s vazačem. 

Při nepříznivých větrnostních podmínkách dojde k přerušení práci. Za nepříznivé 

podmínky se považuje: déšť, bouře, sníh, tvoření námrazy, rychlost větru nad 11 m/s při 

práci ve výškách, rychlost větší jak 8 m/s při práci ve výškách nad 5 m, snížená dohlednost 

na méně jak 30 m. Teplota prostředí nesmí klesnou pod – 10 °C. 

Bednění budou stavět osoby proškolené k těmto pracím, bednění bude řádně 

zajištěné proti propadnutí betonu či osob. Bednění se bude kontrolovat po jeho zhotovení 

i v průběhu betonáže. Případné závady budou ihned odstraněny. 

Po ukončení plnění autodomíchávače, si řidič zkontroluje, zda má zavřené 

výsypné zařízení, aby cestou neztrácel betonovou směs.  

Při vyzdívání prvních výšek nadzemních podlaží bude po obvodu umístěné 

bezpečnostní zábradlí proti pádu z výšky. 

4.5.3.6 Legislativa: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(Dále jen jeho změny 362/2700 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb.,365/2011 Sb., 375/2011 

Sb. a 225/212 Sb.) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 

pádu 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání stroje 

4.5.4 Dokončovací práce hrubé vrchní stavby 

4.5.4.1 Postup provádění 

• Výplně otvorů 

Okna a dveře jsou navržena plastová (okna typ Euro, dvojsklo, U=1,15 W/m2K, dveře 

U=1,15 W/m2K) 

Před výrobou oken, proběhne výrobci oken skutečné zaměření. Před osazením oken 

se vyčistí otvor od nečistot. Vsadí se rám do otvoru a jeho správné výškové osazení 

zajistíme pomocí klínů. Po osazení u každého rámu ověříme svislost, rovinnost a zda 

nejdou do tzv. vrtule. Poté se rám přikotví pomocí kotev z pozinkovaného plechu. Po 

ukotvení se rám znovu přeměří. Dále se provlhčí montážní spára a vyplní se 

nízkoexpanzní pěnou. Zapěnování probíhá od horní hrany. Vrstva pěny bude 

rovnoměrná. Po zatvrdnutí pěny se přebytečná pěna ořízne. Nakonec se do rámu osadí 

křídla, zkontroluje se funkčnost a osadí se plastové krytky. 
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• Střecha 

Tepelná izolace střechy: tepelná izolace Iosover z minerální vlny bude mezi vazníky 

v tloušťce 140 mm a pod vazníky, mezi krokvovými nástavci, v tloušťce 160 mm. 

Krokvové nástavce dále poslouží pro přidělání parozábrany a konstrukce 

sádrokartonového podhledu. Parozábrana bude přidělávána lepením na krokvové 

nástavce, rozmístěných po 300 mm. Jednotlivé pásy parozábrany se překryjí o 50 mm a 

toto překrytí se přelepí těsnící páskou. 

Střešní plášť: na dřevěné sbíjené vazníky budou přivrtány OSB desky tl. 25 mm. OSB 

desky budou přivrtány vruty 4 x 60 mm v osových vzdálenostech 300 mm. Mezi 

jednotlivými deskami vzniknou dilatační mezery tl. 3 mm. Na záklop se dá separační 

vrstva – geotextilie o  gramáži 300g/m2. Jednotlivé pásy geotextilie se budou překrývat o 

50 mm a přelepí se lepící páskou. Na separační vrstvu pak pokládáme mechanicky 

kotvenou PVC krytinu. Tato krytina bude kotvena mechanicky a to tak, že okraj pásu 

bude kotven pomocí kotvených prvků dodávaných s krytinou, tento bude následně 

překryt dalším pásem PVC krytiny s přesahem 110 mm. Vrchní pás se ke spodnímu 

překrytému pásu připevní pomocí svařovaného spoje horkým vzduchem. K tomu nám 

poslouží  svařovací přístroj. V místě atiky se PVC fólie vytáhne o 50 mm a překryje se 

poplastovaným úhelníkem tvaru L, který se přidělá pomocí hmoždinek k atice. Uhelníky 

se osazují s dilatační mezerou 2 – 3 mm. Na horní okraj atiky dáme opět poplastovaný 

úhelník tvaru L, který přiděláme k atice. Přes tyto úhelníky natavíme pás PVC krytiny. 

V místě výlezu na střechu položíme krytinu obdobně jako u atiky, s pomocí 

poplastovaných uhelníků, na které se nataví PVC krytina. Po zhotovení se udělají zkoušky 

svarů pomocí vývěvy, případné netěsnosti se přelepí záplatou. 

4.5.4.2 Výkaz výměr 

Výplně otvorů 

Okenní otvory: 

o 2750 x 1470 mm  4 ks 

o 4000 x 2370 mm   4 ks (sestava s balkon. dveřmi) 

o 4000 x 1470 mm   4 ks 

o 4750 x 2370 mm   4 ks (sestava s balkon. dveřmi) 

o 3500 x 800 mm  8 ks 

o 5250 x 2370 mm   4 ks 

Střešní světlík: 

o 1000 x 1000 mm   1 ks 

Dveřní otvory: 

o 900 x 2100 mm   1 ks 

o 1400 x 2200 mm   1 ks 

 

Sekční garážové vrata: 

o 4500 x 2350 mm  1ks 
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Nosná konstrukce zastřešení 

Dřevěné příhradové vazníky   32 ks 

Ocelové kotvící uhelníky BMF 90:  140 ks 

Závitová tyč M12:    20 m 

Závitová tyč M10:    20 m 

Matky, podložky:    2 balení - 400 ks 

Chemická kotva Fischer 300 ml:   10 ks 

Vruty      2500 ks 

OSB desky tl. 25 mm, 610x2000  155 ks 

OSB desky tl. 25 mm, 950x2000  25 ks  

 

Střešní plášť 

Izolace teplená Isover UNI tl. 140 mm  

o Rozměr desky: 1200x600x140 mm 

o Plocha desky. 0,72 m2 

o Plocha:  184 m2 

o Potřeba desek: 256 ks 

o Ztratné 10 % 26 

o Celkem  276 ks 

 

Izolace teplená Isover UNI tl. 160 mm  

o Rozměr desky: 1200x600x140 mm 

o Plocha desky. 0,72 m2 

o Plocha:  184 m2 

o Potřeba desek: 256 ks 

o Ztratné 10 % 26 

o Celkem  276 ks 

 

Parozábrana Jutafol N 140 speciál 

o Plocha bal.: 75 m2 

o Plocha:  184 m2 

o Ztratné 15 % 27,6 m2 

o Potřeba bal.: 3 ks 

 

Těsnící páska 

o 1 balení  42 m 

o Potřeba  360 m 

o Celkem  9 ks  

Krokvový závěs  – 1200 ks 
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Geotextílie 300g/m2  

o 1 role   100 m2 

o Potřeba:  190 m2 

o Ztratné: 15 % 29 m2 

o Celkem 119 m2 – 3 role 

Střešní PVC fólie  

o 1 role 1,3x20 m – 26 m2 

o Spotřeba 1,1 m2 fólie na 1 m2 střechy (vč. ztratného) 

o Celkem 217 m2  - 9 balení 

 

4.5.4.3 Personální obsazení 

• Střecha    1 mistr 

    2 zedníci 

2 Izolatéři 

    2 Tesaři 

    1 jeřábník 

    1 vazač 

    2 pomocníci 

    1 řidič nákladního vozu 

    1 řidič návěsu 

   

• Výplně otvorů:   1 mistr 

    6 montážníků 

    1 řidič nákladního vozu 

    1 jeřábník 

    2 pomocníci 

4.5.4.4 Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 

• Nákladní automobil IVECO Trakker  

o ložná plocha: 3,6 x 2 m 

• Věžový jeřáb - Liebherr 42 K.1  

o max výška háku:27 m 

o max. vyložení:36 m 

o max. nosnost: 4t  

o max. hmotnost břemena: 1,55t na 30 m 

• Tahač Scania R 580 s návěsem Schwarmüller 

o Celková hmotnost tahače: 9 020 kg 

o Max. zatížení přední nápravy tahače: 7 700 kg 

o Max. zatížení zadní nápravy tahače: 18 000 kg 

o Max. nosnost návěsu: 24 t 

o Hmotnost návěsu: 5,6 t 

o Max. rychlost návěsu: 80 km/h 
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• Ponorný vibrátor Perles CMP-AM 28 

o průměr vybrační hlavice: 28 mm 

o délka vibrátoru: 5 m 

• Badie na beton - typ 1017 

o objem: 500 litrů 

o nosnost: 1200 kg 

o hmotnost:195 kg 

 

 

• HERZ horkovzdušný svařovací automat RoofOn 

o šířka sváru: 20, 30 nebo 40 mm 

o napájení: 230 V 

o výkon: 3,5kW 

 

• Pracovní pomůcky 

o Uhlová bruska, vodováhy, kladiva, kleště, vázací drát, odbedňovací olej, vrtačky, 

Aku vrtačky, hřebíky, vruty, prkna, OSB desky, rukavice, štípačky, a další 

pomůcky, klíny, PUR pěna 

4.5.4.5 BOZP 

Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni s 

bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis do protokolu o školení 

BOZP, který každý pracovník pohybující se na stavbě stvrdí podpisem. Před zahájením 

prací budou také zkontrolovány veškeré potřebné doklady, osvědčení, revize a technický 

stav strojů. Zejména se budou kontrolovat řidičské průkazy řidičů, vazačské průkazy 

vazačů a jeřábnické průkazy jeřábníků. Tyto průkazy musí být platné a k použití daného 

automobilu či stroje. Materiál pro zdění bude uložen tak abych kolem něj zůstal volný 

pracovní prostor minimálně 0,6 m. Na právě vyzděné stěny se nesmí stoupat, nebo se 

jinak zatěžovat 

Během zdvihání a přemísťování břemen věžovým jeřábem se nesmí pohybovat 

osoby v blízkosti pod břemenem. V zařízení je vyznačená zakázaná manipulační plocha, 

kde se nesmí věžové rameno pohybovat s břemenem ani s prázdnou jeřábovou kočkou. 

Břemena bude na jeřáb uvazovat pracovník s platným jeřábnickým průkazem. Břemeno 

se bude odepínat až po jeho osazení a ustálení. Obsluha jeřábu bude propojena pomocí 

vysílačky s vazačem. 

Při nepříznivých větrnostních podmínkách dojde k přerušení práci. Za nepříznivé 

podmínky se považuje: déšť, bouře, sníh, tvoření námrazy, rychlost větru nad 11 m/s při 

práci ve výškách, rychlost větší jak 8 m/s při práci ve výškách nad 5 m, snížená dohlednost 

na méně jak 30 m. Teplota prostředí nesmí klesnou pod – 10 °C 

Technický stav strojů a mechanismů bude kontrolován vizuálně a také zda jsou pravidelně 

revidovány.  
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Připojování PVC pásů horkým vzduchem budou dodržovány podmínky požární  

bezpečnosti stanovené zvláštním právním předpisem  -  vyhláška č. 87/2000 Sb.,  kterou  

se stanoví  podmínky požární bezpečnosti. Spoje bude provádět pouze osoba zaškolená 

pro tuto práci. Jako ochrana proti pádu z výšky budou sloužit zachytače pádů, které budou 

zhotovený při realizaci střechy. 

4.5.4.6 Legislativa:  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  

Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(Dále jen jeho změny 362/2700 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb.,365/2011 Sb., 375/2011 

Sb. a 225/212 Sb.)  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 

pádu  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání stroj 
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5.1 Identifikační údaje 

5.1.1 Identifikační údaje 

k) Název stavby 

Bytový dům – Absolon 

l) Místo stavby 

Obec Blansko 

parcela č. 2381, 845/51, 845/56, 1439 

katastrální území Blansko 

m) Hlavní investor 

BD ABSOLON s.r.o. 

 Jungmannova 1899, 

666 01 Tišnov 

 IČ: 03232182 

n) Generální projektant 

Ing. Zdeněk Rizner 

Dlouhá Lhota č.p. 60  

679 71 Lysice  

o) Generální dodavatel 

Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 

Jižní náměstí 7/7 

619 00 Brno – Horní Heršpice 

 

5.1.2 Informace o rozsahu stavby 

Obestavěny prostor bytového domu    3658 m3 

Zastavěna plocha zpevněných ploch celkem  243,05 m2 

 

5.1.3 Termíny výstavby 

Zahájení stavby: 3/2018 

Ukončení stavby: 12/2018 

 

 

5.2 Informace o staveništi 

Staveniště se nachází ve městě Blansko nedaleko Brna, na parcelách č. 845/51,  

845/56, 829/1, 2351, 2381 v k.ú. Blansko. Obvod staveniště je zakreslen ve výkresu 

zařízení staveniště a tento obvod bude oplocen Příjezd na staveniště je z ulice Absolonova 

přes vstupní bránu širokou 6 m. Na parcele se nacházela stávající kotelna, který byla 

odstraněna investorem a tato část tak není součástí této práce. Nyní je staveniště 

připraveno pro realizaci přístavbu bytového domu. Tato přístavba bude ve stávající 
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zastavěném území další bytovou zástavbou. Pozemky staveniště jsou zatravněné plochy, 

stávající chodníky a parkovací stání, které budou sloužit jako zpevněné plochy pro 

zařízení staveniště a po dokončení stavby revitalizovány. Na staveništi se budou nacházet 

zpevněné plochy, které budou složit pro osazení staveništních kontejnerů, plochy pro 

skladování materiálů. Na staveništi bude zhotovena plocha jako obratiště pro tahač 

s návěsem. Tyto zpevněné plochy budou z recyklát frakce 32/63 o tloušťce 200 mm a po 

dokončení stavby budou odstraněny. Pro vertikální dopravu bude na staveništi umístěn 

věžový jeřáb Liebherr 42 K.1. Pro vyzdívání a betonování bude na staveništi umístěné 

silo se suchou maltovou směsí. Součástí sila bude kontinuální míchací zařízení a čerpadlo 

s potrubím pro vedení maltoviny k místu spotřeby. Pro odvoz odpadu či recyklovatelného 

materiálu budou sloužit čtyři kontejnery, které budou pravidelně odváženy. Součástí 

staveniště bude zázemí pro pracovníky, a to v podobě staveništních kontejnerů (kancelář, 

šatny, sprchy, wc) a dále kontejnery pro skladování nářadí a materiálu. Hlavní staveništní 

rozvaděč bude napojen na novou přípojku elektřiny k bytovému domu. Na tento 

staveništní rozvaděč budou napojeny veškeré elektrické zařízení. Voda bude zajištěna též 

napojením na novou vodoměrnou šachtu. Na dočasném vodovodním potrubí zařízení 

staveniště bude vodoměr. Odvod splaškových vod ze sprch a WC bude napojen na novou 

šachtu bytového domu. 

5.3 Staveništní doprava 

5.3.1 Horizontální doprava 

Na horizontální dopravu je navržen tahač Scania R580 s návěsem Schwarmüller. 

Tato souprava bude použita zejména pro přepravu cihelných bloků. Řidič tahače vjede na 

staveniště dle zakreslené dráhy ve výkresu zařízení staveniště, kde pomocí věžového 

jeřábu bude náklad vyložen a umístěn na zpevněné plochy. Poté prázdný tahač s návěsem 

vycouve ze staveniště opět po vyznačené dráze. Tímto manévrem se dokáže otočit a opět 

z ulice Absolonova vyjet. 

Další stroj pro horizontální dopravu je navržen Iveco Trakker AD 260T41W s 

hydraulickým jeřábem PM série 30 SP PT, který bude převážet, menší a lehčí materiály.  

5.3.2 Vertikální doprava 

Vertikální doprava je zajištěna věžovým jeřábem Liebherr 42 k.1, který bude 

sloužit pro veškerou vertikální dopravu na staveništi vyjma vykládky lehčích materiálů z 

Iveco Trakker AD 260T41W, který má vlastní hydraulický jeřábe PM série 30 SP PT. 

Pro betonáž stropních konstrukcí bude použit věžový jeřáb s osazenou bádií. 
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5.4 Objekty staveniště 

5.4.1 Staveništní přípojky 

5.4.1.1 Vodovodní přípojka 

Voda bude zajištěna dočasnou vodovodní přípojkou, která je napojena na již 

vybudovanou vodovodní přípojku stavebního objektu do vodoměrné šachty a má svůj 

vlastní vodoměr. Přípojka vodovodu bude z DN 40 a vedena v hloubce 0,5 m pod 

terénem. Voda bude sloužit pro kontejner s hygienickým zázemím a pro výrobu betonu a 

maltových směsí. Přípojku pokud možno nepovede pod komunikačními trasami ani pod 

skladovací plochou. V případě vedení pod těmito plochami bude přípojka chráněna 

ocelovou plotnou položenou na povrchu terénu. 

5.4.1.2 Kanalizační přípojka  

Kanalizační přípojka zařízení staveniště není řešena, neboť se na staveništi 

nenachází. Hygienický kontejner bude mít jímku o objemu 3 m3, která bude pravidelně 

vyčerpávána.  

5.4.1.3 Elektrická přípojka 

Elektrická energie, pro zařízení staveniště, bude dodávána ze stávajícího objektu 

do hlavního stavebního rozvaděče, ze kterého budou rozvedena elektrická energie do 

potřebných odběrných míst zařízení staveniště. Hlavní staveništní rozvaděč bude 

zásobovat stavební kontejnery, stroje, silo a další zařízení potřebná k realizaci stavby. 

Jelikož dočasné napojení energie ze stávajícího objektu do hlavního staveništního 

rozvaděče, bude velice krátké a nebude téměř zasahovat do staveniště, bude vedeno volně 

po zemi. Dlouhodobý rozvod energie, např. do kontejnerů či jeřábu bude zakopnut do 

země v hloubce 400 mm. Pro drobné spotřebiče, užívané krátkodobě, bude veden volně 

po zemi. V místech kde bude docházek k častému přejíždění bude zhotoven přejezd 

z prken. V místech zpevněných ploch bude tento kabel ve pod zpevněnou plochou 

v ocelové chráničce.  

5.4.2 Oplocení 

Staveniště bude oploceno dočasným plotem o výšce 2 m po celém obvodu 

staveniště, ve které je uzamykatelné brány o šířce 6 m a 4 m – menší brána bude sloužit 

pouze pro vjezd autodomíchávače s čerpadlem. Tato brána slouží současné pro vjezd i 

výjezd ze staveniště na ulici Absolonova. Rozměr jednoho pole plotu je 3,5x2 m, 

horizontální trubky o průměru 30 mm a vertikální 42 mm. Výplň tvoří oka z 

pozinkovaného drátu o rozměru 100x200 mm. Plot ani hranice staveniště nebude na 

severozápadní straně staveniště kopírovat hranici pozemku, neboť pozemek nevyužijeme 

celý. Na příjezdové bráně budou informační a výstražné upozornění – zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, zákaz vjezdu bez povolení, omezení maximální rychlosti po 

staveništi. U výjezdu na silnici bude cedule, která bude upozorňovat na zvýšený pohyb 

stavební techniky. 
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5.4.3 Staveništní kontejnery 

Na staveništi budou umístěny tyto kontejnery: kancelář, sklad nářadí, sklad 

materiálu, hygienický kontejner, šatna současně sloužící jako denní místnost. Kancelář 

bude sloužit stavbyvedoucímu, mistrům a současně také jako vrátnice. Staveništní 

kontejnery jsou situovány v severozápadní časti staveniště.  Kancelář/vrátnice bude ve 

východní části staveniště hned vedle vjezdové brány. Kontejnery budou položeny na 

podkladu z recyklátu frakce 32/63, tloušťky 200 mm. Okna kontejnerů budou osazeny 

ochranou mříží proti vloupání. Po umístění budou napojeny na dočasné inženýrské sítě 

zařízení staveniště a budou propojeny zemnícím drátem. 

5.4.4 Plochy a skládky zařízení staveniště 

Pod kontejnery bude zhotovena zpevněná plocha, tj. násyp ze zhutněného 

recyklátu, frakce 32/63 o tloušťce 200 mm. Tento násyp bude po dokončení stavby 

odvezen a plochy budou obnoveny do původního stavu. Na staveništi se budou nacházet 

dvě skladovací plochy, jedna o rozměrech 5x12 m a druhá o rozměrech 5x2,5 m. Tyto 

skladovací plochy budou mít stejnou skladbu jako plochy pod staveništními kontejnery, 

tj. zhutněný recyklát frakce 32/63, tl. 200 mm. Tyto plochy budou po dokončení stavby 

též odstraněny a plochy po odstraněném recyklátu budou obnoveny do původního stavu. 

Zpevněné plochy budou odvodňovány přirozeným vsakem do půdy.  

Skládky budou sloužit pro zásobu potřebného materiálu, zejména keramické 

tvárnice, a výztuž. Tvárnice budou na paletách, na kterých budou přivezeny. Výztuž bude 

na dřevěných podkladních a bude překryta nepromokavou folií, tím bude zajištěné, že 

nebude navlhlá. Na staveništi se nachází stávající chodník, který bude sloužit jako 

zpevněná plocha pro zařízení staveniště. Po dokončení stavby, bude tento chodník 

zdemontován a bude položen nový chodník, který je součástí rozpočtu. Dále bude 

zasahovat do staveniště stávající parkovací stání, tato plocha bude také využita jako 

zpevněná plocha zařízení staveniště, ale bude se dbát vyšší pozornosti proti poničení, tj. 

bude se chránit geotextílií, nebo OSB deskami, či dřevěnými hranoly při jakékoliv 

pokládce materiálu nebo strojů na tuto plochu. Při poničení této plochy budou poničené 

části vyměněny na náklady zhotovitele. 

5.4.5 Staveništní komunikace 

Na staveništi je zhotovena komunikace ze zhutněného recyklátu frakce 32/63 

tloušťky 200 mm, která slouží návoz materiálu a také pro otočení tahače s návěsem. Také 

muže být použita jako parkoviště pro právě nevyužívané stroje v případě, že není potřeba 

navážet materiál. Tato plocha bude odvodňována přirozeným vsakováním do půdy. 

5.4.6 Sklady 

Na stavbě bude jeden uzamykatelný kontejner sloužící jako sklad nářadí a jeden 

uzamykatelný kontejner sloužící jako sklad materiálu. Na stavbu budou dovezeny 

společně s ostatními stavebními kontejnery. Půdorysné rozměry těchto kontejnerů jsou 

6058x2438 mm a výška 2500 mm. 
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5.4.7 Osvětlení 

Práce na staveništi budou probíhat pouze za plné viditelnosti, tudíž není zapotřebí 

venkovního osvětlení. Staveništní kontejnery jsou napojeny na elektřinu, takže mají své 

vlastní osvětlení. 

 

5.5 Environmentální požadavky 

Při prováděni výstavby jsou dodavatele povinni zabezpečovat opatřeni k omezení 

škodlivých důsledků stavební činnosti zhoršující životni prostředí během realizace 

stavby. 

 

Považuji se za ně: 

f. hluk a kontaminace zeminy tekutinami stavebních strojů 

g. znečišťovaní ovzduší výfukovými plyny a prachem 

h. znečišťovaní komunikaci blátem a zbytky stavebního materiálu 

i. znečišťovaní vody 

j. poškozovaní zeleně 

 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatřeni: 

a) Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené 

předepsanými kryty pro snížení hluku. Stroje budou průběžné kontrolovány, zda 

z nich neunikají žádné tekutiny. Při odstavení strojů se dají olejové zachytače pod 

místa možného uniku olejů. V případě úniku oleje do půdy, odstraníme nejvíce 

kontaminovanou zeminu a zbylou zeminu ošetříme vápnem. 

b) Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů a v době nutných přestávek zastavovat 

motory.  

c) Nepřipustit provoz dopravních prostředků s nadměrným množstvím produkovaných 

škodlivin ve výfukových plynech. V případě zjištění takového stroje, bude stroj ihned 

ze staveniště vyvezen a nahrazen jiným strojem. 

d) Maximálně snížit prašnost při bouráni a manipulaci se suti. Při velké prašnosti bude 

suť zvlhčována vodou. 

e) Při přepravě suti zajistit, aby naklad nepadal na bočnice vozidel. Nevyhnutelné 

znečištěni komunikaci neprodleně odstranit. Kontejnery se nebudou přeplňovat. 

Kontejnery budou při převozu opatřeny záchytnou sítí přetaženou přes celý kontejner, 

aby nedošlo k odlétnutí lehkého materiálu. 

f) Omezit proježděni a stáni vozidel mimo zpevněné plochy.  

g) Zajistit pečlivé a odborné ukládaní materiálů, výrobků a zařízeni dodávaných na 

staveniště na vyhrazená místa – zpevněné skladovací plochy, či skladovací kontejner. 

h) Zabezpečit ochranu vod a zeminy před ropnými laťkami při jejich manipulaci a 

skladováni.  

i) Chránit v maximální míře okolní stávající zeleň. Přísný zákaz přejíždět po jiných 

plochách, než jsou plochy staveniště. 
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j) Stavební odpad odvážet na příslušnou skládku či k recyklaci. Doklady o naložení 

s odpady budou součástí dokumentace k předání stavby. 

 

5.6 Bezpečnostní požadavky 

5.6.1 Požární bezpečnost 

V každém obytném kontejneru bude umístěn přenosný práškový hasící přístroj 

ABC s hasící schopností 34A. Minimální objem hasícího přístroje je 6kg. 

 Na staveništi se nachází hydrant, který je zrevidovaný a bude sloužit v případě 

požáru, jako zdroj vody. 

5.6.2 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 

Při provádění stavby budou dodrženy předpisy tykající se bezpečnosti práce, 

zejména Nařízeni vlády 591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ a Nařízeni vlády 362/2005 „O 

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. Za uspořádaní pracoviště odpovídá 

zhotovitel, kterému bylo toto staveniště předáno.  
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5.7 Příloha č.1 – Přehled použitých kontejnerů 

5.7.1 Kancelář/vrátnice 

 Technické data: 

• Typ:    BK2 

• Šířka:    2 438 mm 

• Délka:   6 058 mm 

• Výška:   2 800 mm 

• Světlá šířka dveří: 800 mm 

• El. přípojka:   380 V/32 A 

Vnitřní vybavení: 

• 1 x elektrické topidlo 

• 3 x el. zásuvka 

• Okna s plastovou žaluzií 

• Ochranná mříž okna proti vloupání 

• Nábytek do kontejnerů BK1 - (stoly, židle, skříně, věšák) 

 

 

 
Obr. 5.1 Stavební kontejner – kancelář, šatna 
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5.7.2 Sklad nářadí a sklad materiálu 

 

Technické data: 

• Typ:    LK1 

• Šířka:    2 438 mm 

• Délka:   6 058 mm 

• Výška:   2 591 mm 

• Světlá šířka dveří: 2 300 mm  

Vnitřní vybavení: 

• 3 x el. zásuvka 

• Poličky s zarážkou proti pádu předmětů 

 

 

Obr. 5.2 Stavební kontejner-sklad 
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5.7.3 Šatna/denní místnost 

 

 Technická data: 

• Typ: BK1 

• Šířka: 2 438 mm 

• Délka: 6 058 mm 

• Výška: 2 800 mm 

• El. přípojka: 380 V/32 A 

Vnitřní vybavení: 

• 1 x elektrické topidlo 

• 3 x el. zásuvka 

• Okna s plastovou žaluzií 

• Nábytek do kontejnerů BK1 - (stoly, židle, skříně, věšák) 

 
Obr. 5.3 Stavební kontejner – kancelář, šatna 
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5.7.4 WC/sprchy 

Vnitřní vybavení: 

• 2 x elektrické topidlo 

• 2 x sprchová kabina 

• 3 x umývadlo 

• 2 x pisoár 

• 2 x toaleta 

• 1 x boiler 200 litrů 

 Technické data: 

• Typ:    SK1 

• Šířka:    2 438 mm 

• Délka:   6 058 mm 

• Výška:   2 800 mm 

• Světlá šířka dveří: 800 mm 

• El. přípojka: 380 V/32 A 

• Přívod vody: 3/4" 

• Odpad: potrubí DN 100  

 

 
Obr. 5.4 Stavební kontejner WC/sprchy 
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5.8 Příloha č. 2 – Výpočet dočasných přípojek zařízení 

staveniště 

Výpočet vody pro zařízení staveniště 

Potřeba vody pro provozní účely 

Činnost 
Množství 

(mj.) 

Měrná 

jednotka 

Střední 

norma 

Potřebné 

množsví vody 

(l) 

Ošeření betonu 49,95 m3 100l/m3 4995 

Celkem 4995 

Potřeba vody pro hygienícké účely 

Činnost 
Množství 

(mj.) 

Měrná 

jednotka 

Střední 

norma 

Potřebné 

množsví vody 

Umyvadla, WC 16 1prac./směna 30 480 

Sprchy 16 1prac./směna 50 720 

Celkem 1200 

 

Výpočet potřeby vody pro provozní účely: 

Qnp = (Sn*kn) / (t*3600) = (4995*1,5) / (8*3600) = 0,260 l/s 

 

Výpočet potřeby vody pro hygienické účely: 

Qnh = (Pp*Ns*kn) / (t*3600) = (1200*2,7) / (8*3600) = 0,112 l/s 

Celková potřeba vody 

Qncelkové = Qnp + Qnh = 0,260 + 0,152= 0,372 l/s 

Vysvětlivky:  

Sn – potřeba v l na den  

kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou potřebu 

t – doba po kterou je voda odebírána 

Pp – počet pracovníků, 

Ns – norma spotřeby na osobu a den 

 

 

Návrh 

Pro potřebu 0,372 l/s navrhuji plastové potrubí o jmenovité světlosti DN 25. 
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Výpočet nutného příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 

Potřeba energie pro elektrické nářadí a strojů 

Nářadí  
Příkon 

(kw) 

Počet 

kusu (ks) 

Celkem 

(kw) 

Věžový jeřáb 16,3 1 16,3 

Vibrační lišta 0,24 1 0,24 

Ponorný vibrátor 0,2 2 0,4 

Úhlová bruska  1,7 2 3,4 

Svářečka 5 1 5 

Příklepová vrtačka 1,1 2 2,2 

Kont. Míchačka 3 1 3 

Vytápění kontejnerů 2,0 4 8 

Celkem příkon P1 = 38,54 

 

Potřeba energie pro osvětlení 

Nářadí  
Příkon 

(kw) 

Počet kusu 

(ks) 

Celkem 

(kw) 

Kontejner wc/sprchy 0,144 1 0,144 

Obytná kontejner 0,144 3 0,432 

Skladový kontejner 0,072 2 0,144 

Celkem příkon P2 =    0,72 

 

S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2)² + (0,7*P1)²)½ 

S = 1,1*((0,5*38,54 + 0,8*0,72)² + (0,7*38,54)²)½ 

S = 36,84 kW 

 

Vysvětlivky:  

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti chodu elektrických motorů 

 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení¨ 

 

Nutný příkon elektrické energie je 36,84 kW. 
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6.1 Věžový jeřáb Liebherr 42 K.1 

Věžový jeřáb bude na staveništi po celou dobu výstavby. Bude používán pro 

přemisťování veškerého materiálu, zejména palet cihel, výztuží, bednících prvků. Dále 

bude používán pro osazování překladů a dřevěných příhradových vazníků, které budou 

sloužit jako nosná konstrukce zastřešení. Na stavbě bude přítomna bádie, která bude 

v případě potřeby zavěšena na jeřáb a použita. Pomocí věžového jeřábu bude také zřízeno 

a po dokončení stavby odstraněno prvky zařízení staveniště. 

Jeřáb bude na stavbu dopraven pomocí tahače Scania R 580 (viz. kapitola 6.2) 

 

Technické parametry: 

Nosnost při max. poloměr   1200 kg 

Max. poloměr    36,00 m 

Max. nosnost     4000 kg 

Max. výška háčku    27,00 m 

Zvedací zařízení    11 kW  

Otačení jeřábu    3,0 kW 

Zdvihání jeřábu    2,3 kW 

Hmotnost jeřábu   19 500 kg 

Napájení    400 V 

 

Rozměry: 

• Přeprava jeřábu 

Délka návěsu    13,75 m 

Šířka návěsu    2,50 m 

Výška návěsu    3,85 m 

• Postavený jeřáb 

Půdorysné rozměry   4 x 4 m 

Výška jeřábu    18–32 m 
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Obr. 6.1 Rozměry věžového jeřábu Liebherr 42 K.1 při převozu 
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Obr. 6.2 Parametry postaveného věžového jeřábu Liebherr 42 K.1 

6.1.1 Přítomná dokumentace 

• Revizní zpráva jeřábu 

- Revize nesmí mít propadlé datum tzn. nesmí být starší jednoho roku. Rozsah 

revizí dle. ČSN 27 0142:2014 

• Systém bezpečné práce 

- Dle ČSN ISO 12 480-1, musí být zpracován provozní předpis, který bude 

dodržován při každé činnosti se zdvihacím zařízením. 

• Deník zdvihacího zařízení 

• Do deníku budou dělány zápisy z každého dne, kdy bude věžový jeřáb používán 
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6.1.2 Technické požadavky 

• Použití všech konstrukčních prvků a zabezpečovacích zařízení dle výrobce 

• Postavení (založení) jeřábu na ploše o odpovídající nosnosti 

• Z důvodů stávajících sítí, bude jeřáb založen na betonových překladech, jejichž 

únosnost posoudí a odsouhlasí statik. 

• Použití řádně evidovaných a kontrolovaných vázacích prostředků 

• Při podezření či odhalení nedostatku vázacích prvků, budou tyto prvky ihned 

odstraněny 

6.1.3 Bezpečnostní opatření 

• Jeřáb může obsluhovat pouze způsobilý jeřábník 

• Jeřábník bude mít platný jeřábnický průkaz. Namátkově, jednou týdně se provede 

dechová zkouška. 

• Vázat břemena může pouze způsobilý vazač 

• Jeřábník bude mít platný jeřábnický průkaz. Namátkově, jednou týdně se provede 

dechová zkouška. 

• Při nepřehledných podmínkách manipulace použití vysílaček 

• Zákaz manipulace břemeny nad prostory, kde se pohybují osoby a dopravní 

prostředky 

• V dokumentaci ZS, jsou vykresleny povolené a zakázané manipulační plochy 

věžového jeřábu.  

• Zákaz manipulace při nepříznivých povětrnostních podmínkách (omezení dle návodu 

výrobce) 

6.2 Tahač Scania R 580 

Tento tahač bude tahat klasický návěs Schwarmüller, na kterém budou přepravovány 

materiály pro zdění, hutní materiál, bednící dílce systémového bednění a dřevěné vazníky 

pro zastřešení. 

 

Rozměry nákladního automobilu 

G délka:      6803 mm  

W šířka:      2500 mm  

O  výška:      3618 mm  

I  převis před osu přední nápravy: 1458 mm  

A  rozvor:     3100 mm  

B  vzdálenost os zadní nápravy:  1445 mm  

J převis za osu zadní nápravy:   780 mm  

Z  přesah kabiny za přední nápravu:  1278 mm                 
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Technické údaje nákladního automobilu  

Celková hmotnost vozidla:   9 020 kg  

Maximální zatížení přední nápravy:  7 700 kg  

Maximální zatížení zadní nápravy:  18 000 kg  

Maximální výkon:    426 kW 

 

 
Obr. 6.3 Tahač Scania R580 

  

 
Obr. 6.4 Tahač Scania R580 

 

 

6.3 Návěs  Schwarmüller 

Klasický návěs pro přepravu materiálů pro zdění, hutního materiálu, bednících dílců 

systémového bednění a dřevěné vazníky pro zastřešení. V ani jednom případě se nebude 

jednat o nadrozměrnou přepravu. 

Rozměry návěsu:      

Délka ložné plochy: 13 500 mm     

Šířka ložné plochy:  2 490 mm    

Vzdálenost náprav:  1310 mm    
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Technické parametry: 

Max. nosnost:  24 t 

Hmotnost:   5,6 t 

Max. rychlost:  80 km/h 

 
Obr. 6.5 Návěs Schwarmüller 

6.3.1 Přítomná dokumentace 

• Určení místa skladování materiálu 

Skládky jsou vyznačeny ve výkresu zařízení staveniště 

• Zajištění způsobu likvidace odpadu 

- Na staveništi se budou nacházet kontejnery na směsný odpad, dřevo, staveništní 

odpad a na obaly. Jednotlivé kontejnery se budou odvážet na dané skládky. 

 

 

6.3.2 Technické/bezpečnostní požadavky 

• Stabilita převáženého materiálu 

- Převážený materiál musí být převážen v poloze, která je určena pro převoz, musí 

být řádně ukotvena, proti posunu či překlopení. Za náklad zodpovídá řidič. 

• Používání zvukových signálů, zejména při couvání dopravních prostředků 

• Při vykládání těžkých konstrukčních dílů zdvihacím zařízením dodržovat 

bezpečnostní opatření  

- viz. bezpečnostní opatření při práci se zdvihacím mechanismem. Při zdvihání 

břemene nesmí sedět nikdo v tahači. 

• Při skladování sypkých materiálů nesmí být vytvářeny převisy nebo vysoké stěny 

• Seznámení řidičů dopravního prostředku a osob provádějících vykládku s místními 

provozními podmínkami staveniště 

• Používání výstražného oděvu nebo výstražných vest na stavbě 
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6.4 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER AM7FHC 

S ČERPADLEM 

Autodomíchávač bude dopravovat betonovou směs na staveniště, kde bude pomocí 

čerpadla sloužit k betonáži věnců a železobetonové monolitické stropní desky. 

 

Technické parametry: 

Délka: 8,81 m Šířka:   2,5 m  

Výška:    3,81 m 

 Objem bubnu:   7 m3  

Maximální dosah ramena:  28 m  

Váha:     26 t 

 
Obr. 6.6 Pracovní diagram autodomíchávače s čerpadlem 
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Obr. 6.7 Nákladní automobil Iveco 

6.4.1 Bezpečnostní opatření 

• Obsluha čerpadla bude k tomu zaškolené a nikdo jiný nebude stroj ovládat. 

• Všichni pracovníci budou zaučení o technologickém postupu beotnáže. 

• Koncová hadice čerpadla musí volně viset, v jejím prostoru se nebude nacházet 

nikdo neproškolený. 

• Stabilizace autodomíchávače bude na zpevněné ploše. 

• Při betonáži budou mít pracovníci ochranné brýle, kompletní pracovní oděv a 

rukavice. 

6.5 Nákladní automobil IVECO Trakker AD 260T41W s 

hydraulickým jeřábem PM série 30 SP PT  

Nákladní automobil bude sloužit k přepravě stavebních materiálů. Nakládání a 

vykládání materiálu na skládku, nebo určené místo bude probíhat pomocí hydraulické 

ruky. 

Technické parametry: 

Celková délka: 8,4 m 

Celková výška: 3,1 m  

Šířka:   2,55 m  

Výškový dosah:  17,8 m 

Boční dosah:   14,45 m  

Úhel otáčení:   408°  

Povolené zatížení přední nápravy: 8 500 kg 

Povolené zatížení zadní nápravy:  2 x 9 500 kg 
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Obr. 6.8 Nákladní automobil Iveco 
 

 

6.5.1 Přítomná dokumentace 

• Určení místa skladování materiálu 

Skládky jsou vyznačeny ve výkresu zařízení staveniště 

• Zajištění způsobu likvidace odpadu 

- Na staveništi se budou nacházet kontejnery na směsný odpad, dřevo, staveništní 

odpad a na obaly. Jednotlivé kontejnery se budou odvážet na dané skládky. 

Technické/bezpečnostní požadavky 

• Stabilita převáženého materiálu 

- Převážený materiál musí být převážen v poloze, která je určena pro převoz, musí 

být řádně ukotvena, proti posunu či překlopení. Za náklad zodpovídá řidič. 

• Používání zvukových signálů, zejména při couvání dopravních prostředků 

• Při vykládání těžkých konstrukčních dílů zdvihacím zařízením dodržovat 

bezpečnostní opatření  

- viz. bezpečnostní opatření při práci se zdvihacím mechanismem. Při zdvihání 

břemene nesmí sedět nikdo v tahači. 

• Při skladování sypkých materiálů nesmí být vytvářeny převisy nebo vysoké stěny 
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Obr. 6.10 Přeprava sila Cemix 

Obr. 6.9 Silo Cemix 

Obr. 6.11 Kontunuální míchačka KM 40 

• Seznámení řidičů dopravního prostředku a osob provádějících vykládku s místními 

provozními podmínkami staveniště 

• Používání výstražného oděvu nebo výstražných vest na stavbě 

6.6 SILO CEMIX 

Silo bude na stavbě pro suché maltové směsi, pro vyzdění hrubé vrchní stavby. 

Délka vozidla se silem: 10,7 m 

Průměr sila:   2,5m  

Výška sila:    7,2 m 

Objem sila:   8 m3 

 

 

 

 

 

  

           

6.6.1 Bezpečnostní podmínky 

• Při  nadzemním vedení el. napětí, musí být mezi drátem el. napětí a silem výškový 

rozdíl minimálně 1m 

• Půdorysně musí být silo od el. napětí 1 m 

• Vzdálenost od výkopu musí být minimálně hloubka výkopu h x 1,7 

6.7 6.7 Kontunuální míchačka KM 40 

Míchačka na maltové směsi, umístěná pod silem. 

 

Parametry: 

Technický výkon:   40 dm3/h 

Tlak vody v přívodním potrubí: 0,35 MPa 

Max. velikost zrna:   4 mm 

 

Rozměry: 

Délka:    2160 mm 

Šířka:    740 mm 

Výška:    1410 mm  

Celková hmotnost:  271 kg    

      

6.7.1 Přítomná dokumentace 

• Návod k obsluze 

• Technologický postup  
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Obr. 6.12 Bádie 

Obr. 0.1 Pracovní klec pro jeřáb 

6.7.2 Technické požadavky 

• Provádět revize elektro 

- Revize nesmí mít propadlé datum tzn. nesmí být starší jednoho roku.  

• Nepoškozený přívodní kabel 

- Při zjištění poškození kabelu, se zařízení nebude používat a pošle se na opravu. 

 

6.8 Badie na beton - typ 1017 

Bádie bude na stavbě pro betonáž věnců. Pro betonáž stropních desek budou použity 

autodomíchávače s čerpadlem. 

Objem:  500 l 

Výška:   1730 mm 

Nosnost:  1200 kg 

Hmotnost:  195 kg 

Průměr rukávu 200 mm 

Délka rukávu  2 m     

 

6.8.1 Bezpečnostní podmínky 

• Bádii smí používat pouze k tomu proškolené osoby. 

• Při používání bude osoba v kleci propojena vysílačkou s osobou v jeřábu. 

• Všichni pracovníci budou zaučení o technologickém postupu betonáže. 

• Koncová hadice čerpadla musí volně viset, v jejím prostoru se nebude nacházet nikdo 

neproškolený. 

• Při betonáži budou mít pracovníci ochranné brýle, kompletní pracovní oděv a 

rukavice. 

 

6.9 Pracovní klec pro jeřáb 

Rozeměry (š/h/v): 80 x 120 x 230 cm 

Nosnost:  300 kg 

Hmotnost:  170 kg 

Počet osob:  2  
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Obr. 0.1 Furgon Iveco Daily 

6.9.1 Přítomná dokumentace 

• Deník se záznamy používání 

• Návod k používání 

• Zpráva o revizích 

 

6.9.2 Bezpečnostní podmínky 

• Závěsnou kles smí používat pouze k tomu proškolené osoby. 

• Při používání bude osoba v kleci propojena vysílačkou s osobou v jeřábu. 

• Osoby uvnitř klece budou opatřeny pracovními úvazky uvázanými ke konstrukci 

kleci. 

• Pohyb jeřábu musí být plynulý, max. rychlosti 30m/min. 

 

6.10  Furgon Iveco Daily 35C11V 

Automobil pro přepravu pracovníků, nebo menších materiálů. 

 

Celková délka:  5077 mm 

Šířka vozidla:  1996 mm 

Počet míst:  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iveco-profiautocz.cz/furgon-iveco-35c11v-daily
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Obr. 0.2 Vibrační lišta benzinová Barikell 

6.11  Vibrační lišta benzinová Barikell 

Vibrační lišta bude sloužit k hutnění monolitické stropní konstrukce. 

 

Výkon: 1,1 Kw 

Délka lišty: 2 m 

Typ motoru: Honda GX 31 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.1 Přítomná dokumentace 

• Návod k obsluze 

• Technologický postup vibrování 

6.11.2 Technické požadavky 

• Provádět revize elektro 

- Revize nesmí mít propadlé datum tzn. nesmí být starší jednoho roku.  

• Nepoškozený přívodní kabel 

- Při zjištění poškození kabelu, se zařízení nebude používat a pošle se na opravu. 

 

6.12 Ponorný vibrátor Perles CMP-AM 28 

Vibrátor bude použit pro vibrování železobetonových věnců. 

 

Výkon:   2000 W 

Provozní hmotnost:  6 Kg 

Otáčky:   16000/min 

Průměr vybrační hlavice: 28 mm 

Délka vibrátoru:  5 m 

 

6.12.1 Přítomná dokumentace 

• Návod k obsluze 

• Technologický postup vibrování 

Obr. 0.3 Ponorný vibrátor Perles CMP- 
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Obr. 0.4 Svářecí agregát GE 145W, GUDE 

6.12.2 Technické požadavky 

• Provádět revize elektro 

- Revize nesmí mít propadlé datum tzn. nesmí být starší jednoho roku.  

• Nepoškozený přívodní kabel 

- Při zjištění poškození kabelu, se zařízení nebude používat a pošle se na opravu. 

6.13 6.13 Svářecí agregát GE 145W, GUDE 

 

Napájecí napětí: 230 V 

Frekvence:  50-60 Hz 

Max. příkon:  5,0 Kw 

Min. pojistka:  16 A 

Max. svářecí proud: 100 A 

Regulační rozsah: 40 – 100 A 

Třída izolace:  H 

Druh ochrany:  IP21 

Hmotnost:  14 kg    

6.13.1 Přítomná dokumentace 

• Návod k obsluze 

• Technologický postup svařování 

• Příkaz k práci s otevřeným ohněm 

• Zpráva o revizi 

6.14 Technické požadavky 

• Provádět revize elektro 

- Revize nesmí mít propadlé datum tzn. nesmí být starší jednoho roku.  

• Nevystavovat nadměrné vlhkosti 

• Nepoškozený přívodní kabel 

- Při zjištění poškození kabelu, se zařízení nebude používat a pošle se na opravu. 

6.14.1 Bezpečnostní opatření 

• Svařování smí provádět pouze proškolené osoby pro daný druh prací  

- Budou mít platný svářečský průkaz. 

• Po ukončení prací zajistit po dobu 8 hod. proškolený svářečský dozor 

- Bude zhotoven zápis o provedených kontrolách, kde bude každé dvě hodiny 

kontrola stvrzena jménem a podpisem kontrolujícího pracovníka. 

• Zajištění kontroly svářečského pracoviště (a okolí) a odstranění hořlavých látek 

- V blízkosti se nesmí vyskytovat žádné hořlavé materiály. 

• Neponechávat svářecí soupravu bez dozoru 

• Dle potřeby ohrazení prostoru sváření či řezání nehořlavými zástěnami 
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- V případě, že nelze odstranit hořlavý materiál z místa, kde se bude svářet, budou 

pro zakrytí hořlavého materiálu použity nehořlavé látky k tomu určené. 

• Důsledně používat stanovené OOPP 

- Budou použity svářečské rukavice, svářečská kukla, svářečská zástěra. V případě 

neobvyklé polohy při svařování, bude svářeč opatřen kompletním svářečský 

oděvem. 

6.15  Uhlová bruska GSW 17-125 INOX Profesional 

 

Jmenovitý příkon: 1700 W 

Volnoběžné otáčky: 2200 – 7500/min 

Průměr kotouče: 125 mm 

 

 

 

   

6.15.1 Přítomná dokumentace 

• Návod k obsluze 

• Technologický postup svařování 

• Příkaz k práci s otevřeným ohněm 

6.15.2 Technické požadavky 

• Provádět revize elektro 

- Revize nesmí mít propadlé datum tzn. nesmí být starší jednoho roku.  

• Nevystavovat nadměrné vlhkosti 

• Nepoškozený přívodní kabel 

- Při zjištění poškození kabelu, se zařízení nebude používat a pošle se na opravu. 

• Ochranný kryt 

- Ochranný kryt nesmí být sundán. 

6.15.3 Bezpečnostní opatření 

• Zajištění kontroly pracoviště (a okolí) a odstranění hořlavých látek 

- V blízkosti se nesmí vyskytovat žádné hořlavé materiály. 

• Dle potřeby ohrazení prostoru broušení či řezání nehořlavými zástěnami 

- V případě, že nelze odstranit hořlavý materiál z místa, kde se bude svářet, budou 

pro zakrytí hořlavého materiálu použity nehořlavé látky k tomu určené. 

• Důsledně používat stanovené OOPP 

- Budou použity pracovní rukavice, pracovní brýle, pracovní oděv. V případě 

neobvyklé polohy při svařování, bude svářeč opatřen kompletním nehořlavým 

oděvem. 

Obr. 0.5 Uhlová bruska GSW 17-125 



107 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 

STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 

MANAGEMENT  

 

 

7 ČASOVÝ PLÁN STAVEBNÍHO OBJEKTU 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. David Sokol  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. VÁCLAV VENKRBEC  

BRNO 2018  
 

 



108 
 

Časový plán stavebního objektu – harmonogram v příloze. 
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Plán zajištění materiálových zdrojů v příloze. 
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9.1 Obecné informace o stavbě 

9.1.1 Identifikační údaje 

p) Název stavby 

Bytový dům – Absolon 

q) Místo stavby 

Obec Blansko 

parcela č. 2381, 845/51, 845/56, 1439 

katastrální území Blansko 

r) Hlavní investor 

BD ABSOLON s.r.o. 

 Jungmannova 1899, 

666 01 Tišnov 

 IČ: 03232182 

s) Generální projektant 

Ing. Zdeněk Rizner 

Dlouhá Lhota č.p. 60  

679 71 Lysice  

t) Generální dodavatel 

Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 

Jižní náměstí 7/7 

619 00 Brno – Horní Heršpice 

 

9.1.2 Informace o rozsahu stavby 

Obestavěny prostor bytového domu    3658 m3 

Zastavěna plocha zpevněných ploch celkem  243,05 m2 

 

9.1.3 Termíny výstavby 

Zahájení stavby: 1/2018 

Ukončení stavby: 7/2019 

 

 

9.2 Obecná charakteristika objektu 

Stavba bytového domu je složena z jednoho samostatně stojícího objektu. Bytový 

dům je navržen nepravidelného půdorysu, čtyřpodlažní s podsklepením. Maximální 

rozměry BD jsou 20,9 m x 11,9 m. Čtyři nadzemní podlaží jsou obytná, podzemní podlaží 

je technické (garáže, sklady, technická místnost). Bytový dům je založen na kombinaci 

základových patek a základových pasů. Zdivo je navrženo z cihelných bloků. Stropní 

konstrukce jsou řešeny jako betonové monolitické konstrukce. Zastřešení je řešeno 
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pultovou střechou mírného spádu, před pultovou střechou bude zbudovaná atika. 

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Soklové zdivo v 1 PP i 

jednotlivá obytná patra jsou omítnuta omítkou. Okna jsou řešena jako plastové. Jsou 

navrženy balkony, které oživuji Jednotlivá nároží bytového domu. Ochranná zábradlí na 

balkonech jsou částečně vyzděna a částečně řešena kovovou konstrukci.  

Hlavni vstup do bytového domu se nachází v severovýchodní časti domu. Ke vstupu 

povede nové vybudovaný chodník. Bytový dům obsahuje dvanáct bytových jednotek 

2+KK. V 1 PP jsou navržena garážová stáni pro 3 auta, skladovací koje k bytům a 

technická místnost. Všechny bytové jednotky jsou 2+KK. Na každém patře jsou umístěny 

3 bytové jednotky. Každá bytová jednotka je tvořena zádveřím, z kterého je umožněn 

vstup do koupelny s WC a dále do obytné časti bytu. Ta je tvořena obývacím pokojem s 

kuchyňským koutem, z obývacího pokoje je umožněn vstup do ložnice. Všechny byty 

máji prostorný balkon a sklepni kojí. K bytovému domu budou vybudována, krom 

garážového stání, parkovací stání, nedaleko bytového domu, na pozemku p.č. 829/1 v k.u 

Blansko (3 odstavná stání a jedno stání pro tělesně poztižene osoby). Dale na pozemku 

p.č. 844/183 v k.u. Blansko (7 odstavnych stani a 2 parkovaci stani a jedno stani pro 

tělesně poztižene osoby). 

 

9.3 Obecná charakteristika procesu 

 V tomto předpisu je popsán sled a postup činnosti pro provedení nosné konstrukce 

střechy z dřevěných sbíjených vazníků. Dále je předpisu popsána doprava materiálu na 

staveniště, kontroly procesu, vzniklé odpady a jejich likvidace, personální obsazení a 

potřebné pracovní pomůcky. 

 

9.4 Materiál, doprava, skladování 

9.4.1 Materiál 

 Na stropní konstrukci budou použity dřevěné příhradové vazníky, které budou 

tvořit sklon střechy a to 3°. V nejvyšším místě tak bude výška vazníku 1000 mm a dále 

se bude snižovat ve sklonu 5 %. Vazníky jsou pro max. rozpon 11 200 mm. Celková délka 

nejdelšího vazníku je 11 450 mm, uložení 125 mm na obou stranách. Dalším materiálem 

budou prkna pro dočasné zavětrování, které poslouží proti příčnému překlopení vazníků 

při montáži. Dále budou potřeba závitové tyče M12 a pozinkované uhelníky, pomocí 

kterých budou vazníky kotveny k věnci. Trvalé příčné ztužení zajistí OSB desky tl. 25 

mm, které poslouží zároveň jako bednění pro PVC krytinu střechy. Dále spojovací 

materiály – vruty 4 x 60 mm, závitové tyče M12, matky, podložky. 
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9.4.2 Výpis materiálů 

 
Obr. 9.1 Dřevěné příhradové vazníky. 

  

 

Dřevěné příhradové vazníky   32 ks 

Ocelové kotvící uhelníky BMF 90:  140 ks 

Závitová tyč M12:    20 m 

Závitová tyč M10:    20 m 

Matky, podložky:    2 balení - 400 ks 

Chemická kotva Fischer 300 ml:   10 ks 

Vruty      2500 ks 

OSB desky tl. 25 mm, 610x2000  155 ks 

OSB desky tl. 25 mm, 950x2000  25 ks  

Výkaz výměr je vypočten včetně ztratného, prořezů či přesahů.   

 

   

9.4.3 Doprava 

9.4.3.1 Primární doprava 

Primární doprava bude sloužit k dopravě materiálu na stavbu. Pro převoz lehčích 

materiálů, jakou jsou spojovací materiály či prkna na zavětrování, bude k dispozici 

užitkový vůz Iveco Furgon Daily. Dřevěné vazníky, budou dováženy navrženou 

soupravou složenou z tahače Scania R580 a návěsu Schwarmüller. Výrobna vazníku je 

situována v průmyslovém areálu Útěchov, nedaleko Brna, odtud budou dováženy na 

staveniště. K přepravě bude použitý uchycovací systém, aby nedocházelo k posunu 

přepravovaného materiálu. OSB desky budou dováženy z Brna, ze stavebnin DEK, 

nákladním automobilem Iveco Trackker. 

9.4.3.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava je zajištěna věžovým jeřábem Liebherr 42 K.1. Pro 

manipulaci vazníků poslouží právě tento věžový jeřáb. Vazníky budou přemisťovány 

pomocí traverzy a budou upnuty na třech místech. Drobný materiál jako jsou závitové 

tyče a matky, vruty budou nošeny ručně. 

9.4.4 Skladování 

V případě potřeby skladování bude k dispozici skladovací plocha s označením 13 

ve výkresu zařízení staveniště. Tato plocha bude sloužit pro vazníky, prkna na 
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zavětrování a pro OSB desky. Vazníky budou na skládku pokládány naležato na dřevěné 

hranoly 100 x 100 mm, rozmístěných po 3 m. Vazníky se nebudou mít přímý kontakt se 

zpevněnou plochou. Proti dešti budou chráněny fólií nebo plachtou. Takto se budou 

skladovat i prkna pro dočasné zavětrování. OSB desky budou dováženy na paletách, na 

kterých budou uloženy na skladovací plochu. Desky OSB i prkna budou také chráněny 

proti povětrnostním podmínkám fólií nebo plachtou. Drobný materiál bude uskladněn ve 

skladovacím uzamykatelném kontejneru.  

Skladovací plochy budou ze zhutněného recyklátu frakce 32/63. Budou rovinné 

se spádem 2 % pro odvodnění směrem od objektu. Prvky budou skladované naležato do 

max. výšky 1,5 m. Mezi jednotlivými prvky musí být dodržena průchozí šířka 750 mm.  

 

9.5 Převzetí pracoviště 

Montáž může být započata až po zhotovení železobetonových věnců ve 4NP, 

které musí být dostatečně vytvrzeny, minimálně 70 % pevnosti. Před zahájením prací 

musí být provedena kontrola provedení železobetonových věnců. Jeho povrch musí být 

celistvý, bez viditelných prasklin, výklenků a štěrkových hnízd. Rovinnost na 

dvoumetrové lati nesmí přesáhnout ±5 mm. Odchylky v rozměrech průřezu budou 

maximálně ± 6 mm. Do věnců budou zabetonovány šroubovice pro ukotvení vazníků. 

Zkontroluje se poloha těchto šroubovic. Vyčnívat budou 5 cm nad povrch věnce. Rozteče 

mezi dvěmi šroubovicemi bude vždy 200 mm, 100 mm na každou stranu od osy vazníku, 

viz. schéma rozmístění závitových tyčí. Bude vyzděna atika na ŽB věnci, do které budou 

zhotovené drážky pro osazení vazníků.  

Staveniště bude oploceno a bude kompletně zhotoveno zařízení staveniště, tj. bude 

zhotoveno zázemí pro pracovníky v podobě denní místnosti, šatny, sprcha a wc. Budou 

zhotoveny plochy pro skladování a tyto plochy vyklizeny. Dále bude na staveništi přístup 

k pitné vodě a k elektřině. Na staveništi budou také kontejnery pro odpad dřeva, obalů, 

sutě a na směsný odpad. O převzetí bude sepsán předávací protokol a bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 
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Obr. 9.2 Rozmístění závitových tyčí vyčnívajících z věnce 

 

9.6 Obecné pracovní podmínky 

 Pokud bude nezbytně nutné pracovat při teplotách pod 5 °C, bude na staveništi 

zavedeno zimní opatření pro dělníky. Teplota nesmí přesáhnout více jak +30 °C nebo 

méně jak -10°C.  Maximální rychlost větru nesmí přesáhnout 8 m/s. práce nesmí probíhat 

za snížené viditelnosti, deště, bouřky, sněžení nebo za námrazy. 

 Staveniště bude oploceno s výstražnými a informačními tabulemi u vjezdu a 

výjezdu. Na staveništi bude zřízena zpevněné komunikace a skladovací plochy. Také se 

budou na staveništi nacházet šatna pro pracovníky, která bude sloužit také jako denní 

místnost, hygienický kontejner vybavena toaletami, sprchami a umyvadly. Dále sklad 

drobného materiálu, sklad nářadí, silo na suché maltoviny s kontinuální míchačkou. Na 

staveništi jsou zřízeny inženýrské sítě pro vodu, elektřinu a odvod odpadních vod. 

Pracovníci budou mít možnost parkovat auta, na zpevněné ploše vyhrazené pro 

parkování.  

 Všechny pracovníci budou proškoleni o BOZP, budou seznámeni 

s technologickými postupy pro tvorbu vazníkových konstrukcí i s technologickými 

postupy všech právě prováděných prací na stavbě. O seznámení s postupy bude sepsán 

protokol, na kterém každý proškolený pracovník stvrdí své školení podpisem. Vazači 

budou mít platný vazačský průkaz. Obsluha věžového jeřábu bude mít platný jeřábnický 

průkaz. 
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9.7 Personální obsazení 

 

Funkce požadavky počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Obsluha jeřábu jeřábnický průkaz 1 

Vazač vazačský průkaz 1 

Montážník vazačský průkaz 4 

Tesař vyučen v oboru 2 

Řidič nákladní soupravy C + E 1 

Pomocný pracovník   2 

 

 

9.8 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 

9.8.1 Stroje a nářadí 

9.8.1.1 Stroje 

• Tahač Scania R 580 s návěsem Schwarmüller – 1 ks 

o Celková hmotnost tahače:   9 020 kg 

o Max. zatížení přední nápravy tahače:  7 700 kg 

o Max. zatížení zadní nápravy tahače:  18 000 kg 

o Max. nosnost návěsu:    24 t 

o Hmotnost návěsu:    5,6 t 

o Max. rychlost návěsu:    80 km/h 

 

• Věžový jeřáb - Liebherr 42 K.1 – 1 ks 

o max výška háku:   27 m 

o max. vyložení:   36 m 

o Nosnost při max. poloměr  1,2 t 

o max. hmotnost břemena:  1,55 t na 30 m 

o Hmotnost jeřábu   19 500 kg 

 

• Užitkový vůz Furgon Iveco Daily 35C11V – 1 ks  

o objem nákladového prostoru:  12 m2 

o rozměry nákl. prostoru:  3,5x1,8x1,9 m 

o max. zatížení:   1,35 t 

 

• Nákladní automobil IVECO Trakker  - 1 ks 

o ložná plocha:    3,6 x 2 m 

 

http://www.iveco-profiautocz.cz/furgon-iveco-35c11v-daily
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9.8.1.2 Nářadí 

• Uhlová bruska GSW 17-125 INOX Profesional  1 ks 

• Motorová pila      1 ks 

• Vrtačka s příklepem     1 ks 

• Aku vrtačka      2 ks 

 

9.8.2 Pracovní pomůcky 

Úvazky, svinovací metr, klíny, vodováha, tesařské kladivo, uhelník, kleště, aku-

vrtačka, tesařské tužky, olovnice, pojízdné lešení, kleště, hřebíky, vruty. 

9.8.3 Pomůcky BOZP 

 Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky, tj. přilba, pracovní 

oděv a obuv, reflexní vesta a ochranné rukavice. Budou používány úvazky pro práci ve 

výškách. 

9.9 Pracovní postup 

Při přebírání materiálu ho vždy zkontrolujeme, zda je správný počet a zda není 

poškozen.  Provede se kontrola železobetonových věnců, zda jsou správně rozmístěné 

výztuže a zda jsou zhotoveny drážky v atice pro osazení vazníků. Pokládka vazníků bude 

probíhat dle následujícího schéma, tj. od vzdálenější stěny od jeřábu směrem k jeřábu. 

Cca v polovině se nachází výlez na střechu. V tomto místě bude zhotovena výměna, a 

proto se tento vazník přeskočí a zhotoví se až nakonec po zhotovení výměny (3. Fáze). 

 

 

 
Obr. 9.3 Dřevěné příhradové vazníky 
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Montáž dřevěných vazníků bude probíhat z pojízdného lešení, umístěného na 

stropních konstrukci 3NP.  

Vazníky budou přivezeny a skladovány na skladovací ploše s označením ve výkresu 

ZS 13. Po zkontrolování spojů se vazník uchytí na lano věžového jeřábu, který ho přenese 

k místu zabudování. Vazníky budou uchyceny pomocí traverzy na třech místech, viz 

následující schéma.   

 
Obr. 9.4 Upevnění vazníku na lano věžového jeřábu. 

• Vazníky jsou od sebe osově vzdálené 950 a 610 mm.  

• Před jejich osazením se na věnec provede penetrační nátěr, aby došlo k oddělení 

materiálu a nedocházelo ke kondenzaci vodních par mezi vazníkem a věncem.  

• Jako první se osadí nejvzdálenější vazník od jeřábu, který se po osazení zapře dvěmi 

dočasnými vzpěrami. 

• Vazník se z každé strany ukotví pomocí uhelníku a předem připravených šroubovic 

M12 k věnci. Dále se provrtá vazník a sešroubují se uhelníky skrz vazník k sobě opět 

šroubovicí M12. 

 
Obr. 9.5 Ukotvení vazníků pomocí úhelníků a zabetonovaných svorníků. 
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• Pro dosažení konečné tuhosti se skrz otvory v uhelníku navrtají další dvě otvory do 

věnce o průměru 12 mm, důkladně se vyčistí a vloží se chemická malta se závitovou 

tyčí M10 

• Aplikace chemické malty do betonu: 

1. Vyvrtat otvor hloubky 100 mm, průměru 12 mm 

2. Řádně vyčistit od prachu pomocí vyfukování a kartáčku-opakovaně 

3. Vyplnit otvor od spodu chemickou maltou 

4. Zasunout závitovou tyč M10 

5. Po vytvrzení chemické malty je možno závitovou tyč plně zatížit 

 

 

 
Obr. 9.6 Postup ukotvení závitové tyče chemickou maltou. 

 

 
Obr. 9.7 Doby vytvrzení chemické malty. 

 

Výše uvedené časy platí od okamžiku kontaktu mezi pryskyřicí a tvrdící přísadou ve 

statickém směšovači. Pro montáž musí být teplota kartuše alespoň +5°C. Pokud se pracuje 

s přestávkami, je nutné směšovač vyměnit.  

 

• Po řádném ukotvení vazníku se může odvázat z lan autojeřábu 

• Takto postupujeme u všech vazníků.  

• Jednotlivé vazníky se dočasně zajišťují na kříž přibitými prkny, aby se zabránilo jejich 

překlopení. 
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• Po osazení všech vazníků, se shora přivrtají OSB desky tl. 25 mm, které budou sloužit 

jako ztužení v příčném směru vazníků a jako podklad pro PVC krytinu. 

• OSB desky se budou přivrtávat shora vruty 4x60 mm, které budou, ve svislém směru, 

v osových vzdálenostech po 300 mm. 

•  Mezi deskami budou dilatační spáry tl. 3 mm. 

 

9.10  Jakost a kontrola kvality 

Montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami. Na správné 

provádění bude dohlížet stavbyvedoucí a mistr. Pro podrobnější kontrolu jakosti 

provedení práce byl vytvořen kontrolní a zkušební plán, který je samostatnou kapitolou 

této práce a je popsán v kapitole č. 10. 

9.10.1  Kontroly vstupní 

Před započetím prací se zkontroluje se kompletnost projektové dokumentace 

potřebné k provádění střešní konstrukce. Pracovníci budou obeznámeni s podmínkami na 

staveništi a pracovišti, dále s technologickými postupy právě prováděných prací na 

staveništi. O seznámení se zapíše protokol s podpisy seznámených pracovníků. 

Stavbyvedoucí zkontroluje úplnost a správnost provedení zděných konstrukcí 4NP. Dále 

zkontroluje vytvrdnutí železobetonových věnců a zda z nich vyčnívá výztuž pro 

přichycení příhradových vazníků a zda je umístěna přesně dle projektu. Zkontroluje se 

vyzdění atiky a zda jsou zhotoveny drážky v atice pro osazení vazníků. Zkontrolují se 

veškeré stroje, které se budou používat k montování střešní konstrukce, tj. zejména 

věžový jeřáb. Stavbyvedoucí zkontroluje, zda byl dovezen všechen potřebný materiál, 

který je uveden ve výpisu materiálu, zda není poškozený nebo deformovaný. Také se 

zkontrolují pracovní podmínky a připravenost staveniště.  

Obr. 9.8 Dočasné zavětrování vazníku. 
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9.10.2  Kontrola mezioperační 

Každý den se kontrolují klimatické podmínky a to, ráno, v poledne a 2x večer a 

udělá se zápis do stavebního deníku. Práce nesmí být prováděny za snížené viditelnosti 

tj. viditelnost nižší než 30m. Dále při rychlosti větru nad 8 m/s, při dešti, bouřce nebo 

námraze. Teplota nesmí být nižší jak -10°C. Při každé dovážce vazníků se zkontroluje 

zda nejsou poškozeny, zkontrolují se jejich rozměry, počet a zda se neuvolnily spoje při 

převážení. Zapíše se zápis o předání. Při skladování vazníků, se kontroluje jejich správné 

skladování, tak aby ležely na podkladcích a byly přikryty folií proti dešti. 

V průběhu montáže se kontroluje celistvost a neporušenost, správná manipulace 

s dílci a umístění dílce v konstrukci. U každého vazníku se zkontroluje, zda byl správně 

a pevně smontován. Dále se kontroluje kotvení každého vazníku do železobetonového 

věnce a zda je postačující dočasné zavětrování. Při kladení OSB desek se bude 

kontrolovat množství vrutů a zda jsou dodržovány dilatační spáry tl. 3 mm. Tyto kontroly 

provádí stavbyvedoucí a mistr. Kontroly se budou zapisovat do tabulky, zapíše den a 

místo, přesné znění kontroly a kdo kontrolu prováděl. 

9.10.3 Kontrola výstupní 

Po provedení střešní konstrukce se zkontroluje správnost provedení a správnost 

umístění. Správnost spojů a zavětrování. Všechny kontroly se zapíší do stavebního 

deníku. 

9.11  BOZP 

Všichni pracovníci nacházející se na staveništi budou seznámeni se staveništěm a 

budou proškoleni o bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a dané technologii etapy. O 

těchto školeních bude zhotoven proškolovací protokol s podpisy proškolených a bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Před zahájením prací budou kontrolovány potřebné 

doklady – jeřábnický průkaz, řidičský průkaz, strojní průkaz, vazačský průkaz. Před 

použitím strojů bude kontrolován jejich stav, zda nedochází k úniku kapalin a zda mají 

veškeré ochranné kryty. Jeřábník a vazač budou spojeni pomocí vysílaček. Nesmí být 

zvedáno žádné břemeno, které je zasypáno, přimrzlé či jinak upevněné. Při zdvihání se 

nikdo nesmí pohybovat pod zdvihaným břemenem či v jeho těsné blízkosti. Břemeno se 

smí odepnout až po jeho usazení. Při nepříznivých podmínkách dojde k přerušení prací. 

Za nepříznivé podmínky se pokládá bouře, déšť, sněžení, námraza, či vítr větší 11 m/s, 

při práci ve výškách vítr nad 8 m/s. Dále se práce přeruší v případě je-li dohlednost menší 

jak 30 m, nebo teplota nižší než -10°C. Bude-li ve stropní konstrukci otvor, musí být 

zakryt dřevěnou deskou proti propadnutí.  

Po dokončení prací budou používané stroje zaparkovány na určená místa, kde 

nebudou překážet ostatním pracím. Stroje budou zajištěny proti samovolnému pohybu 

klíny, budou mít zařazený nejnižší převodový stupeň. Klíče od strojů budou pověšeny 

v uzamčeném kontejneru stavbyvedoucího.  

Staveniště bude oploceno plotem do výšky 1,8 m po celém svém obvodu, jediný 

možný vstup bude uzamykatelnou bránou šířky 6 m, která bude osazena výstražnými 
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tabulkami proto vstupu nepovoleným osobám. Také bude na vjezdové bráně tabule s max. 

povolenou rychlostí na staveništi, tj. 10 km/h, čímž se budou všichni řidiči řídit. 

Všichni pracovníci budou nosit ochranné pracovní pomůcky, tj. přilba, reflexní vesta, 

rukavice, pracovní oděv. Bude-li potřeba, bezpečnostní brýle, úvazky, chrániče sluchu 

apod. 

Bude-li mít lešení podlahu nad 1,5 m, bude použito zábradlí proti pádu o výšce 1,1m. 

na podlážce bude zarážka o výšce 150 mm. Při výšce podlážky nad 2 m, bude mít zábradlí 

střední tyč. Budou-li se pracovníci pohybovat v blízkosti menší jak 1,5m od okraje 

střechy, budou pracovníci ochrannými úvazky. Při přibíjení bednících OSB desek na 

příhradové vazníky budou pracovníci též opatřeny ochrannými úvazky. 

Právní předpisy, které je nutno dodržovat: 

- Zásady při provádění práce ve výškách stanovuje vyhláška č. 362/2005 sb. „o 

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

- Požadavky na bezpečnost stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 „o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. 

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

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”. 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

- Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích. 

9.11.1  Rizika a opatření  

Riziko: Pád osoby z výšky. 

Opatření: Budou se používat ochranné pomůcky proti pádu. Lešení s podlahou nad 1,5 

m bude opatřeno zábradlím výšky 1,1m. Při výšce podlahy nad 2 m, bude zábradlí 

dvoutyčové (s max. vzdáleností 470 mm). Pokud nebude možné zařídit kolektivní 

zabezpečení, je nutné zabezpečit jednotlivce pomocí pracovních úvazků. Bude se 

provádět kontrola kvalifikace pracovníků pro práci ve výškách. 

 

Riziko: Pád předmětu z výšky. 

Opatření: U Zábradlí nebo okraje stavby, kde hrozí pádu předmětu z výšky budou tyto 

místa opatřeny patní zarážkou o výšce 150 mm. 

 

Riziko: Nehoda stroje či tahače s pracovníkem z důsledku přehlédnutí. 

Opatření: Při používání strojů, vozidel či tahačů, budou používány zvukové signály. 

Každý pracovník musí nosit reflexní vestu. Dále se bude kontrolovat technických stav 

strojů a zařízení, které se pro danou činnost používají. 

 

Riziko: Pád břemena z jeřábu. 

Opatření: Kontrola platnosti průkazů jeřábníka a vazačů. Dechová kontrola pracovníků. 

Při používání jeřábu je přísný zakázat vstup do nebezpečného prostoru jeřábu a nacházení 
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se pod zavěšeným břemenem. Břemeno nesmí být přemisťováno nad prostorem, kde 

pracují pracovníci. 

 

Riziko: Nehoda zapříčiněná špatnou manipulací se strojem. 

Opatření: Kontrola platnosti průkazů jeřábníka a vazačů. Dechová kontrola pracovníků 

 

Riziko: Nehoda zapříčiněná poruchou stroje. 

Opatření: Bude se pravidelné, před každým použitím, kontrolovat technických stav 

strojů a zařízení, které se pro danou činnost používají. Při zjištění závady se stroj nebude 

používat až do odstranění všech závad na stroji. 

Riziko: Nehody zapříčiněné požitím omamných látek. 

Opatření: Na staveništi bude probíhat namátková kontrola pracovníků. 

Riziko: Nehoda zapříčiněná špatným postupem výstavby – pád vazníku 

Opatření: Všichni pracovníci pohybující se na pracovišti budou mít důkladně 

nastudovaný technologický postup prací a budou se dle něho řídit. Mistr či stavbyvedoucí 

budou dohlížet, zda se tak činí. 

 

Další opatření 

- Vybavit všechny pracovníky ochrannými pracovními pomůckami, které jsou třeba 

pro danou činnost nezbytné. Při všech činnostech budou pracovníci používat 

ochrannou helmu, pracovní oděv a obuv. Pracovníci budou mít postroje pro práci ve 

výškách a budou uvázány na lano. 

- Udržovat pořádek na staveništi. 

- Průběžně se musí dělat úklid staveniště. Udržovat a čistit pracovní strojů a pomůcky. 

9.12  Ekologie 

Při práci na staveništi a provádění jednotlivých procesů se řídíme podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení. 

 

Zákon č. 185/2001 Sb. stanoví: 

- Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. 

- Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. 

- Působnost orgánů veřejné správy 

- Zamezení ropných úniků do půdy (např. motorová nafta) 
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Odpady vznikající při provádění montovaných stropních konstrukcí podle vyhlášky číslo 

93/2016 Sb. - Katalogu odpadů: 

Druh odpadu Číslo odpadu Kategorie Způsob zpracování 

Železo, ocel 17 04 05 O B 

Dřevo 71 02 01 O C 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O A 

Motorová nafta 13 01 02 N A 

Motorové oleje 13 02 04-13 02 08 N A 

 

Legenda kategorie odpadu: 

O ostatní odpad 

N nebezpečný odpad 

Legenda likvidace odpadu: 

A bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 

B bude odevzdáno do sběrných surovin 

C bude předáno k recyklaci  
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11.1 Obecné informace o stavbě 

11.2  Identifikační údaje 

u) Název stavby 

Bytový dům – Absolon 

v) Místo stavby 

Obec Blansko 

parcela č. 2381, 845/51, 845/56, 1439 

katastrální území Blansko 

w) Hlavní investor 

BD ABSOLON s.r.o. 

Jungmannova 1899, 

666 01 Tišnov 

IČ: 03232182 

x) Generální projektant 

Ing. Zdeněk Rizner 

Dlouhá Lhota č.p. 60 

679 71 Lysice 

y) Generální dodavatel 

Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 

Jižní náměstí 7/7 

619 00 Brno – Horní Heršpice 

 

11.2.1  Informace o rozsahu stavby 

Obestavěny prostor bytového domu    3658 m3 

Zastavěna plocha zpevněných ploch celkem  243,05 m2 

 

11.2.2  Termíny výstavby 

Zahájení stavby: 1/2018 

Ukončení stavby: 7/2019 

 

 

 

11.3  Obecná charakteristika objektu 

Stavba bytového domu je složena z jednoho samostatně stojícího objektu. Bytový 

dům je navržen nepravidelného půdorysu, čtyřpodlažní s podsklepením. Maximální 

rozměry BD jsou 20,9 m x 11,9 m. Čtyři nadzemní podlaží jsou obytná, podzemní podlaží 

je technické (garáže, sklady, technická místnost). Bytový dům je založen na kombinaci 

základových patek a základových pasů. Zdivo je navrženo z cihelných bloků. Stropní 
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konstrukce jsou řešeny jako betonové monolitické konstrukce. Zastřešení je řešeno 

pultovou střechou mírného spádu, před pultovou střechou bude zbudovaná atika. 

Zpevněné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby. Soklové zdivo v 1 PP i 

jednotlivá obytná patra jsou omítnuta omítkou. Okna jsou řešena jako plastové. Jsou 

navrženy balkony, které oživuji Jednotlivá nároží bytového domu. Ochranná zábradlí na 

balkonech jsou částečně vyzděna a částečně řešena kovovou konstrukci. 

Hlavni vstup do bytového domu se nachází v severovýchodní časti domu. Ke vstupu 

povede nové vybudovaný chodník. Bytový dům obsahuje dvanáct bytových jednotek 

2+KK. V 1 PP jsou navržena garážová stáni pro 3 auta, skladovací koje k bytům a 

technická místnost. Všechny bytové jednotky jsou 2+KK. Na každém patře jsou umístěny 

3 bytové jednotky. Každá bytová jednotka je tvořena zádveřím, z kterého je umožněn 

vstup do koupelny s WC a dále do obytné časti bytu. Ta je tvořena obývacím pokojem s 

kuchyňským koutem, z obývacího pokoje je umožněn vstup do ložnice. Všechny byty 

máji prostorný balkon a sklepni kojí. K bytovému domu budou vybudována, krom 

garážového stání, parkovací stání, nedaleko bytového domu, na pozemku p.č. 829/1 v k.u 

Blansko (3 odstavná stání a jedno stání pro tělesně postižené osoby). Dále na pozemku 

p.č. 844/183 v k.u. Blansko (7 odstavných stáni a 2 parkovací stáni a jedno stáni pro 

tělesně postižené osoby). 

 

11.4  Obecná charakteristika procesu 

V tomto předpisu je popsán sled a postup činnosti pro provedení zděných 

konstrukcí. Dále je v předpisu popsána doprava materiálu na staveniště, kontroly procesu, 

vzniklé odpady a jejich likvidace, personální obsazení a potřebné pracovní pomůcky a 

stroje. 

 

11.5  Materiál, doprava, skladování 

11.5.1 Materiál 

Heluz UNI 30, broušená 

Rozměry: 247/300/249 mm  

Hmotnost: 13,1 kg  

Spotřeba: 16 ks/m2  

Kusů na paletě: 96  

Počet kusů celkem: 2698 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 29 palet 
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Heluz UNI 25, broušená 

Rozměry: 375/250/249 mm  

Hmotnost: 16,57 kg  

Spotřeba: 10,7 ks/m2  

Kusů na paletě: 72  

Počet kusů celkem: 3928 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 55 palet 

 

Heluz 20, broušená 

Rozměry: 372/250/238 mm  

Hmotnost: 22,1 kg  

Spotřeba: 8 ks/m2  

Kusů na paletě: 70  

Počet kusů celkem: 118 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 2 palety 

 

Heluz aku 25 

Rozměry: 497/200/249 mm  

Hmotnost: 16,8 kg  

Spotřeba: 10,7 ks/m2  

Kusů na paletě: 60  

Počet kusů celkem: 4508 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 75 palety 

Heluz AKU 25 zalévaná, C25/30, broušená 

Rozměry: 497/250/249 mm  

Hmotnost: 15,78 kg  

Spotřeba: 8 ks/m2  

Kusů na paletě: 60  

Počet kusů celkem: 190 ks  

Počet palet celkem: 4 palety 

 

Přičkovky Ytong P2-500 tl. 150 mm 

Rozměry: 599/150/249 mm  

Spotřeba: 6,7 ks/m2  

Kusů na paletě: 60  

Počet kusů celkem: 636 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 11 palet 

 

Příčkovky Ytong Rapid P4-500 tl. 100 mm 

Rozměry: 599/10/249 mm  

Spotřeba: 6,7 ks/m2  

Kusů na paletě: 90  

Počet kusů celkem: 2069 ks (vč. 2% ztratného) 

Počet palet celkem: 30 palet 
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Překlad Heluz 23,8 b–100 

Rozměry: 1 000 x 70 x 238 mm 

Hmotnost: 35 Kg 

Ks na paletě 118x100: 20 

Počet kusů celkem: 24 ks  

Počet palet celkem: 2 palety 

Překlad Heluz 23,8 b–125 

Rozměry: 1 250 x 70 x 238 mm 

Hmotnost: 44 Kg 

Ks na paletě: 20 

Počet kusů celkem: 95 ks  

Počet palet celkem: 5 palet 

Překlad Heluz 23,8 b – 175 

Rozměry: 1 750 x 70 x 238 mm 

Hmotnost: 62 Kg 

Ks na paletě: 20 

Počet kusů celkem: 4 ks  

Počet palet celkem: 1 paleta 

 

Nenosný překlad QPOR pro příčku tl. 100 mm 

Rozměry: 1000 x 249 x 100 mm 

Hmotnost: 22 Kg 

Ks na paletě: 40 

Počet kusů celkem: 12 ks  

Počet palet celkem: 1 paleta 

 

Nenosný překlad Ytong pro příčku tl. 100 mm 

Rozměry: 1250 x 249 x 100 mm 

Hmotnost: 26 Kg 

Ks na paletě: 45 

Počet kusů celkem: 21 ks  

Počet palet celkem: 1 paleta 

 

Nenosný překlad Ytong pro příčku tl. 150 mm 

Rozměry: 1250 x 249 x 150 mm 

Hmotnost: 39 Kg 

Ks na paletě: 30 

Počet kusů celkem: 9 ks  

Počet palet celkem: 1 paleta 
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Suché maltové směsi 

 

• Malta pro celoplošnou tenkou spáru 

Spotřeba:  1 tuna malta odpovídá 1450 l směsi  

Heluz Uni 30 broušená - 4,6 l/m2    

   Heluz Uni 25 broušená – 3,8 l/ m2    
   Heluz 20 broušená - 3,0 l/ m2     
   Heluz AKU 25 zalévaná, broušená - 3,8 l/ m2 

   Ytong tl. 100 mm – 1,4 kg/m2 

Ytong P2-500 tl. 150 mm – 2,1 kg/m2 

 
   Objem sila: 7,5 m3  

Objem směsi celkem: 7,115 m3 (vč. 5% ztratného) 

Potřeba vody: 2722 l (vč. 5% ztratného) 
       

• Zakládací malta Heluz 

Spotřeba: 34 kg/m2 

Hmotnost pytle: 25 kg 

Hmotnost celkem: 4930 kg (vč. 5% ztratného) 

Objem pytle: 13,9 l 

Počet pytlů: 207 ks 

Potřeba vody: 838,1 l 

 

Ocelové zárubně 

 Ocelová zárubeň 70/197/10 - L    6 ks 

Ocelová zárubeň 70/197/10 - P    6 ks 

 Ocelová zárubeň 80/197/15 – L (EI 30 – C DP3)  2 ks 

 Ocelová zárubeň 80/197/10 – L    1 ks 

 Ocelová zárubeň 80/197/15 – L (EI 30 – DP3)  4 ks 

 Ocelová zárubeň 80/197/15 – P (EI 30 – DP3)  8 ks 

 

Beton pro věnec ve 4 NP 

 4,5 M2 

 

Výztuž věnce nad atikou 

B505B Ø12  délka 1 ks = 6 m 

   Potřeba 240 m 

   Ztratné 10 % - 24 m 

   Celkem 264 m – 44 ks 

 

Třmínky B505B Ø8 210 x 260 mm á 200     

   Celkem 300 ks 
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Ostatní materiál 

 Plochá nerezová kotva pro připojení zdí 

  Počet kusů:171 ks 

  Ztratné 5% 

  Počet kusů celkem: 180 ks 

 Těžký asfaltový pás typu S Dehtochema sklobit 40 

  Spotřeba: 5,76 kg/m2  

Rozměry role: 10000/1000/4 mm  

Hmotnost role: 47 kg  

Ztratné + překryv 10% 

Potřeba: 485 kg  

Počet rolí celkem: 11 ks 

Asfaltový penetrační lak DenBit BR - ALP  

Spotřeba: 0,4 kg/m2  

Hmotnost balení: 19 kg 

Potřeba:14,5 kg  

Počet balení celkem: 1 ks 

 

11.5.2  Doprava 

11.5.2.1 Primární doprava 

Primární doprava bude sloužit k převozu materiálu ze stavebnin na staveniště. 

K převozu bude sloužit tahač Scania R 580 s návěsem Schwarmüller, tato souprava 

poslouží zejména k převozu cihelných bloků. Pro drobnější materiál či menší množství 

materiálu bude sloužit nákladní automobil Iveco Trackker s hydraulickou rukou. Veškerý 

materiál pro zdění bude dovážen ze stavebnin DEK sídlících v Brně v Horních 

Heršpicích. Podrobné informace o trase jsou v kapitole 2. 

11.5.2.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava je zajištěna věžovým jeřábem Liebherr 42 K.1, který bude 

sloužit k veškerému přemísťování materiálu pro zdění z dopravních prostředků na určené 

skladovací prostory a dále ze skladovacích ploch na místo zabudování. Přeprava maltovin 

z kontinuální míchačky k místu spotřeby bude zajištěna čerpadlem. 

11.5.3  Skladování 

Skladovací plochy budou ze zhutněného štěrku frakce 32/63. Budou rovinné se 

spádem 2 % pro odvodnění směrem od objektu. Prvky budou skladované v poloze, ve 

které budou dovezeny, tedy v poloze, ve které budou následně zabudovány do 

konstrukce. Mezi jednotlivými paletami musí být dodržena průchozí šířka 750 mm. 

Materiál bude primárně skládán v těsné blízkosti místa zabudování. 

V nadzemních podlaží se bude dbát na to, aby palety byly skladovány nad nosnými zdmi 

podlaží pod ním. V případě potřeby bude k dispozici skladovací plocha s označením 13 
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ve výkresu zařízení staveniště. Tato plocha bude sloužit pro tvárnice a překlady, drobný 

materiál bude uskladněn v uzamykatelném kontejneru k tomu určenému. Palety s 

tvárnicemi se nesmějí skládat na sebe, tvárnice budou obaleny fólii nebo budou přikryty 

plachtou. Počet překladů na paletě je maximálně 20 kusů, překlady nesmí být ukládány 

na sebe, na paletách budou pokládány v poloze, v jaké budou zabudovány do konstrukce. 

Vzájemně budou svázány ocelovou páskou pro přepravu. Suchá maltová směs pro zdění 

bude dovezena v silu, které má určené místo na staveništi – dle výkresu zařízení 

staveniště. Pro vytvoření malty bude sloužit kontinuální míchačka, ze které se malta 

dostane na místo spotřeby pomocí čerpadla. 

 

11.6  Pracovní podmínky 

11.6.1  Obecné pracovní podmínky 

Povětrnostní podmínky ve středních Čechách jsou příznivé, průměrná roční 

teplota je 17 °C, v zimě mohou teploty klesnout až k – 20 °C, obvyklé jsou však teploty 

okolo – 10° C. Požadavky na prováděné činnosti: prováděné práce musí splňovat 

podmínky dané vedoucím pracovníkem. Přístupové cesty musí být volné pro příjezd 

mechanizace a musí odpovídat daným normám. Předpokladem vytváření základů je 

provedení zemních prací. všichni pracovníci budou proškoleni z BOZP. 

 

11.6.2  Pracovní podmínky k technologickému předpisu 

Při provádění prací by neměla teplota klesnout pod +5°C. Pokud by se tak stalo, 

do betonu se musí přidávat teplá záměsová voda, nebo předehřívat kamenivo. Pokud bude 

nezbytně nutné pracovat při teplotách pod 5°C, bude na staveništi zavedeno zimní 

opatření pro dělníky tj. více přestávek, teplý čaj, zimní oděv. Teplota nesmí přesáhnout 

více jak +30°C nebo méně jak -10°C.  Maximální rychlost větru nesmí přesáhnout 11 

m/s, při práci na pojízdném lešení nebo na žebříku vyšším jak 5 m nesmí rychlost větru 

přesáhnout 8 m/s. Práce nesmí probíhat za snížené viditelnosti, pokud je dohlednost menší 

než 30 m, za deště, bouřky, sněžení nebo za námrazy. 

Staveniště bude oploceno s výstražnými a informačními tabulemi u vjezdu a výjezdu, 

jako jsou cedule s maximální povolenou rychlostí, zákaz vstupu na staveniště 

nepovoleným osobám. Na staveništi bude zřízena zpevněné komunikace a skladovací 

plochy. Také se bude na staveništi nacházet šatna pro pracovníky, která bude sloužit také 

i jako denní místnost, hygienický kontejner vybaven toaletami, sprchami a umyvadly. 

Dále sklad drobného materiálu, sklad nářadí, silo na suché maltoviny s kontinuální 

míchačkou. Na staveništi jsou zřízeny inženýrské sítě pro vodu, elektřinu a odvod 

odpadních vod. Pracovníci budou mít možnost parkovat auta, na zpevněné ploše 

vyhrazené pro parkování v těsné blízkosti staveniště. 
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Všechny pracovníci budou proškoleni o BOZP, budou seznámeni s technologickými 

postupy pro tvorbu zdění. Vazači budou mít platný vazačský průkaz. Řidič autojeřábu 

bude mít platný jeřábnický průkaz. 

11.7  Připravenost staveniště 

V této fázi výstavby bude staveniště oploceno, bude mít vjezdovou bránu šířky 6 m 

z ulice Absolonova. U vjezdové brány bude kontejner, který bude sloužit jako kancelář 

pro vedení stavby a jako vrátnice. Dále se budou na staveništi nacházet kontejnery pro 

kompletní zázemí stavby, tj. sklad nářadí, sklad materiálu, wc, sprchy a šatny/denní 

místnost pro pracovníky. Pro odpady budou na staveništi umístněny kontejnery na 

směsný odpad, dřevo, staveništní odpad a na obaly. Pro staveništní přepravu bude na 

staveništi věžový jeřáb Liebherr 42 K.1. Pro uskladnění materiálu pro zdění bude již 

zhotoveny a vyklizeny skladovací plochy s rozměry 5x12 m a 5x2,5 m. Pro výrobu malty 

bude na staveništi již dovezeno silo se suchou maltovou směsí, pod kterou se bude 

nacházet kontinuální míchací zařízení. Malta bude přepravována na místo spotřeby 

pomocí čerpadla, které bude také již připravené. Veškeré staveništní komunikace a 

skladovací plochy budou zpevněné recyklátem o frakci 32/63 o tloušťce 200 mm. Na 

staveništi budou již zhotovené odběrné místa elektřiny a vody s osazeným staveništním 

elektroměrem a vodoměrem. Staveništní rozvaděč bude mít zásuvky na 220V a na 380V. 

 

11.8  Převzetí pracoviště 

K převzetí pracoviště dojde ve sjednaný datum dle harmonogramu a smluvních 

podmínek. Zhotoví se předávací protokol mezi přebírající a předávající stranou, který se 

podepíše oběma stranami. U přebírání bude přítomen stavbyvedoucí, mistr čety pro zdění 

a technický dozor investora. Za této přítomnosti se zkontroluje následující: 

• kontrola projektové dokumentace a její kompletnosti 

- Především musí pro potřeby provádění prací obsahovat patřičné výkresy s výkazem 

výměr a specifikací skladby konstrukce. 

• Kontrola čistoty a rovinnosti podkladu 

- přeměření podkladu a porovnání hodnot s možnými odchylkami. 

• Kontrola přípojek vody a elektřiny. 

- Umístění, funkčnost, stav elektroměru a vodoměru, jejich připojky. 

• Kontrola skladovacích prostor a dovezeného materiálu. 

- Zda byl dovezen požadovaný materiál v požadovaném množství, jeho neporušenost. 

• Kontrola strojního zařízení (silo, míchačka, jeřáb), nářadí a pomůcek. 

- Funkčnost, revize, poškozenost, napájecích kabelů 

O předání a převzetí staveniště se sepíše zápis do stavebního deníku. 

Na provedení zděných konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený mistr. Bude osobně kontrolovat technologický postup a přesné dodržení 

rozměrů. Kontrola bude probíhat dle vyhotoveného kontrolního a zkušebního plánu. 
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11.9  Pracovní postup 

• Založení 1. výšky obvodového zdiva na základové konstrukci 

Vytyčení zdiva: Dle projektové dokumentace se zaznačí obvodové a vnitřní nosné zdivo 

bílou křídou či sprejem. 

 

Podklad: Na vyznačená místa se provede penetrační nátěr pro položení hydroizolačních 

asfaltových pásů. Pásy budou na sebe natavovány a to s přesahem minimálně 150 mm. 

Přesah hydroizolace s lícem zdiva bude o minimálně 150 z vnější strany pro pozdější 

napojení na hydroizolace. 

 

Měření výšek: Po zhotovení hydroizolačního podkladu se provede nivelačním přístrojem 

výškové zaměření míst pro osazení cihelných tvárnic. Výšky se budou brát z již 

položeného hydroizolace. Zjistí se nejvyšší bod, ze kterého se začne tvořit podklad pro 

založení prvního šáru. 

 

Položení první řady: Do maltové lože tl. 12 mm se osadí rohové tvárnice. Urovnají se 

do vodováhy ve všech směrech. Po usazení a přeměření roviny se natáhne mezi dvěma 

rohovými tvárnicemi provázek, podle kterého se budou pokládat mezilehlé cihelné bloky. 

Každá položená tvárnice se přeměří a urovná do roviny. 

 

• Zdění obvodového zdiva 1 PP 

Obvodové zdivo, které nebude mít společnou stěnu se stávající bytovým domem, bude 

z tvárni Heluz 30 Uni. Zdivo které bude přistavěné ke zdivu stávajícího objektu bude 

z  tvárnic Heluz Plus 25. V místech pod železobetonovými průvlaky budou cihly Heluz 

Aku 30 zalévané pro jejich větší pevnost. 

 

První výška: Zdivo bude vyzdíváno na M10 tl. 12 mm. První výška bude vyzděna do 1,5 

m, to odpovídá 6ti vrstvám včetně 1. zakládacího řady. Pro pozdější vyzdívání vnitřního 

nosného zdiva se v místech jeho připojení vkládají nerezové kotvící pásky. Tyto pásky 

budou v každé druhé spáře. U zdiva bude řádně dodržována vazba, překrytí minimálně o 

¼ bloku. Styčné spáry se nemaltují, jsou spojeny na pero a drážku. V případě řezání 

tvárnic a tím odříznutí pera nebo drážky, se tyto styčné spáry promaltují. Při zdění se dbá 

na vynechání otvorů pro okna a dveře. 

Lešení: Po dokončení 1,5 m výšky zdiva se zhotoví lešení pro zdění další výšky. Lešení 

bude šířky 1,0 m a délky 5 m. Výška pracovní podlahy bude 1,25. 

 

Druhá výška: Druhá výška bude probíhat stejně jako výška první. Budou se klást bloky 

na tenkovrstvou maltu tl. 1 mm, bude se dodržovat vazba s minimální převázáním o ¼ 

tvárnice a bude se pokračovat ve vkládání nerezových pásků do každé druhé ložné spáry 

v místě připojení vnitřního nosného zdiva. Tato výška se vyzdí do celkové výšky 2250 

mm (5 řad nad 1. výšku). Při zdění se dbá na vynechání otvorů pro okna a dveře. 
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Vyzdění zalévaných cihel Heluz Aku 30: Prolévané cihly se napojí na zdivo 

z nebroušených bloků pomocí nerezových kotev. Ve styčných spárách zajišťují 

spolupůsobení pera a drážky v ložných tenkovrstvá malta. Převázání těchto cihel bude o 

½ cihly. Zalévání bude prováděno betonem C25/30 a  to vždy po vyzdění 4 řad. 

 

Vnitřní nosné zdivo: Vnitřní zdivo v 1 PP bude z tvarovek Heluz uni 30 a Heluz Aku 25 

zalévaná. Založení vnitřního zdiva se postupuje stejně jako při zakládání obvodového 

zdiva. Na penetraci se položí asfaltový pás tak, aby na obě strany přesahoval líc zdiva o 

150 mm. Na asfaltový pás se položí do maltové lože tl. 12 mm rohové cihly, napne se 

mezi provázek a podle provázku se založí první řada. Vyzdívání pokračuje s tím, že se do 

ložných spár vkládají nerezové kotvy, které jsou předem zazděné v obvodovém zdivu. 

V případě nepřítomnosti nerezové kotvy, se tato kotva dodatečně přidělá k obvodovému 

zdivu pomocí hmoždinek. Překlady se kladou stejně jako na zdivo obvodové 

s vynecháním tepelné izolace. 

 

Osazení  překladů: Překlady budou osazeny do vynechaných otvorů do maltové lože tl. 

12 mm. Po osazení budou řádné přeměřeny a urovnány pomocí vodováhy do roviny. 

Zvýšený pozor se dá na správné uložení překladu, osadí se ve směru šipek nakreslených 

na překladu. Dále se osadí tak, aby keramická strana byla na vnějším i vnitřním líci stěny 

(pro pozdější nahazování omítek). 

 

• Zdění 1 NP – 4 NP 

Zdění následujících pater probíhá stejný postupem jako zdění v 1PP, jen v založení 

prvního řady je změna. Na stropní konstrukci se nebude pokládat asfaltový pás, pouze se 

osadí první řada bloků na maltové lože tl. 12 mm, stejně jako v 1 PP. Než se položí 

maltové lože, betonový podklad se pořádně provlhčí, abych nedošlo k rychlému 

vysychání malty. 

 

• Zábradlí 

Po vyzdění každého patra se, před zhotovením stropní konstrukce, namontuje zábradlí. 

Zábradlí bude sloužit jako ochranný prvek před pádem z výšky, zároveň bude obsahovat 

spodní prkno, které bude sloužit jako bednění stropní konstrukce. Toto zábradlí bude 

stavěno z vnitřní strany na lešení, z vnější strany závěsné plošiny na věžový jeřáb. 
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Obr. 11.1 Zábradlí proti pádu z výšky + bednění věnce 

 
Obr. 11.2 Pracovní klec pro jeřáb  

 

• Atika 

Atika bude vyzděna do výšky 1 000 mm - 3 řady cihelných bloků Heluz Plus 25 a 250 

mm věnec atiky. Zdění proběhne stejný postupem jako zdění pater na maltu M10 tl. 12 

mm. Na atiku budou přidělány OSB desky pro pozdější oplechování. V místě uložení 

vazníků se zhotoví drážky do atiky, rozměru 125x125 mm, pro osazení vazníků. 

 

• Železobetonový věnec: 

Věnce budou ve stejné úrovni jako stropní deska, tzn. že budou zhotovovány při 

betonáži stropu. Výztuž bude provázána dle projektové dokumentace odsouhlasené 

statikem. 

Na 4NP se provede ŽB ztužující věnec. Nejprve se zhotoví bednění věnce, pomocí 

OSB desek, do kterého se vloží výztuž. Dále následuje betonáž a odbednění. Postup bude 

stejný jako při betonáži věnce s železobetonovou monolitickou deskou. Rozdíl bude 

v použití bednění. Do věnce se vloží závitové tyče M12, které budou později použity pro 
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uchycení sbíjených vazníků konstrukce zastřešení. Schema rozmístění závitových tyčí je 

v technologickém předpisu dřevěných příhradových vazníků- 

 
Obr. 11.3 Bednění železobetonového věnce 

 

• Příčkové zdivo Ytong tl. 100 mm a tl. 150 mm 

Příčkové zdivo bude zhotoveno až po zhotovení vodorovné stropní konstrukce daného 

podlaží. Palety s příčkovým zdivem se rozmístí před zhotovováním bednění pro stropní 

konstrukci daného podlaží, dbá se na to, aby palety byly rozmístěny nad nosné konstrukce 

nižšího podlaží. Založení prvního šáru na hydroizolační pás, na tepelně izolační maltu tl. 

20 mm. Dbáme přitom, aby zdivo bylo osazováno v rovině. Další šáry budou pokládány 

a tenkovrstvou maltu tl. 1 mm. Napojení na nosné stěny bude pomocí nerezových kotev, 

které se budou do nosných stěn přidělávat pomocí hmoždinek a vkládat do ložných spár 

příčky. Tyto kotvy budou v každé druhé řadě. Na stropní konstrukci se příčka po každých 

1200 mm přidělá též pomocí nerezových kotev a to tak, že se přidělá hmoždinkou do 

stropní konstrukce a druhý konec se vloží do styčné spáry příčky. U příček z Ytongu se 

malta nanáší celoplošně na styčné i ložné spáry. Mezi nosnou stěnou a příčkou musí 

vzniknout mezera cca 10 mm jako dilatace. Mezi příčkou a stropem musí vzniknout 

mezera minimálně 20 mm. Tyto mezery se vyplní nízkoexpanzní pěnou. Při zdění dbáme 

na vazbu, tvárnice musím mít minimální přesah 100 mm. Nad otvorem budou překlady, 

které mají stejnou výšku 249 mm stejně jako běžná tvárnice. Minimální uložení překladu 

je 100 mm. Překlad se ukládá stejně jako ostatní tvárnice na tenkovrstvou maltu tloušťky 

1 mm. 

 

• Osazení ocelových zárubní příček 

Před osazením zárubní se přeměří jejich rozměry, zda nedošlo k poškození převozem 

nebo při skladování. Osazení zárubní bude provedeno současně s vyzdíváním první řady 

tvárnic. Zárubeň se výškově osadí pomocí dřevěných klínů, podloží trámkem (fošnou) a 

poloha se zajistí pomocí šikmých vzpěr, zárubeň bude dále rozepřena uprostřed (lať, 

fošna). S postupem vyzdívání se otvory podél zárubní zamaltují. Na zárubni jsou 

přidělány zdící kotvy z páskové oceli, ty se ohnou do kolmé polohy a vsunou do ložné 
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spáry ve zdivu. Zapuštění zárubně do čisté podlahy. Provede se podmaltování prahové 

spojky zárubní. Po dostatečném zatvrdnutí (2dny) se odstraní dřevěné podpěry a rozpěry. 

 

11.10 Personální obsazení 

1 mistr 

4 zedníci 

4 pomocníci 

1 řidič tahače 

1 řidič nákladního vozu 

1 jeřábník 

1 vazač 

1 řidič nákladního vozidla (silo) 

1 řidič osobního automobilu 

11.11 Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 

11.11.1 Stroje 

• Tahač Scania R 580 s návěsem Schwarmüller – 1 ks 

o Celková hmotnost tahače:    9 020 kg 

o Max. zatížení přední nápravy tahače:  7 700 kg 

o Max. zatížení zadní nápravy tahače:   18 000 kg 

o Max. nosnost návěsu:    24 t 

o Hmotnost návěsu:     5,6 t 

o Max. rychlost návěsu:    80 km/h 

 

• Věžový jeřáb - Liebherr 42 K.1 – 1 ks 

o max výška háku:  27 m 

o max. vyložení:  36 m 

o Nosnost při max. poloměr  1,2 t 

o max. hmotnost břemena: 1,55 t na 30 m 

o Hmotnost jeřábu  19 500 kg 

 

• Užitkový vůz Furgon Iveco Daily 35C11V – 1 ks 

o objem nákladového prostoru: 12 m2 

o rozměry nákl. prostoru: 3,5x1,8x1,9 m 

o max. zatížení:   1,35 t 

 

• Nákladní automobil IVECO Trakker  - 1 ks 

o ložná plocha:    3,6 x 2 m 

 

http://www.iveco-profiautocz.cz/furgon-iveco-35c11v-daily
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• Nákladní vozidlo (silonosič) VOLVO nástavba Silo 4x2 - 1 KS 

o Maximální rychlost:   80 km/h 

o Výška se silem:  3,8 m 

o Šiřka vozidla:   3 m 

• Silo Cemix 

o průměr sila:    2,5m 

o výška sila:   7,2 m 

o objem sila:    8m3 

• Kontunuální míchačka KM 40 

o technický výkon:   40 dm3/h 

o tlak vody v přívodním potrubí: 0,35 MPa 

o max. velikost zrna:   4 mm 

 

• Pracovní lešení PERI UP Easy 

o Maximální zatížení:   2 kN/m2 

o Šiřka podlážky:   1 m 

o Výška podlahy:   1,25 m 

o Výška lešení:    2,75 m 

11.11.2 Nářadí 

Provázek, sprej/křída, metr 5 m, pásmo, olovnice, vodováha 2 m, nivelační 

přístroj, měřičské latě, zednické lžíce, zednická kladívka, kolečka, kýble, kontejner na 

maltu 200l, pila na tvárnice, propan-butanový hořák, propan-butanová láhev 33 kg, PUR 

pěna, lopata, koště, vodováha, vrtačka, vruty, hmoždinky, klíny. 

11.11.3 Pomůcky BOZP 

Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky tj. přilba, pracovní oděv 

a obuv, reflexní vesta, ochranné rukavice případně ochranné brýle. Při výšce na lešení 

v případě podlážky nad 1,5 m, bude lešení obsahovat zábradlí. Při vyzdívání prvních 

výšek nadzemních podlaží bude po obvodu umístěné bezpečnostní zábradlí proti pádu 

z výšky. 

11.12 Jakost a kontrola kvality 

Montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami. Na správné 

provádění bude dohlížet stavbyvedoucí, popřípadě mistr. Pro kontrolu jakosti provedení 

práce bude vytvořen kontrolní a zkušební plán, dle kterého je nutnost se řídit. Každá 

kontrola bude zapsána do deníku KZP, kde budou popsány případné nedostatky a datum 

jejich odstranění. Kontrolu odstranění nedostatku stvrdí svým podpisem kontrolující 

pracovník, tj. mistr či stavbyvedoucí ze strany hlavního zhotovitele. 
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11.12.1 Vstupní kontrola 

Pracovníci budou obeznámeni s podmínkami na staveništi a pracovišti. 

Kontroluje se projektová dokumentace a její kompletnost, především musí obsahovat 

půdorysy, řezy a detaily pro provádění zdění, dále také výkazy výměr a skladby 

konstrukcí se zvolenými materiály. Kontroluje se stav přebíraných konstrukcí - základové 

konstrukce, v případě zdění nadzemních podlaží, stropní konstrukce. Zejména 

kontrolujeme jejich kompletnost, geometrickou přesnost a shodu s projektovou 

dokumentací, dále také čistotu. Kontrolujeme připravenost zařízení staveniště. U dodávek 

materiálů kontrolujeme shodu dodacího listu s dodávkou, objednávkou a projektovou 

dokumentací, kontrolujeme kvalitu přebíraného materiálu (vizuálně, měřením, 

zkouškou), naměřené hodnoty porovnáváme s povolenými odchylkami. Proběhne také 

kontrola strojů a mechanizmů, zda jsou způsobilé k práci a kontrola pracovníků, zda mají 

potřebné a platné dokumenty k provádění prací. Ke správné kontrole je vypracován 

kontrolní a zkušební plán, dle jsou všechny náležité informace pro správné provedení 

kontroly. KZP naleznete v příloze této práce 

11.12.2 Mezioperační kontrola 

Kontrolujeme položení podkladu pod zdivem. Kontrolujeme polohu a 

geometrickou přesnost konstrukcí (zvláště první řady tvárnic), svislost, rovinnost, přímost 

a výšku. Kontrolujeme polohu dveřních a okenních otvorů a jejich rozměry, vkládání 

ocelových lišt pro vnitřní zdivo, dodržování zásad zdění (vazby zdiva, maltové lože, 

promaltování styčných spár v rozích). U překladů kontrolujeme správnost uložení, 

vodorovnost a správné osazení. Kontrolujeme osazení ocelových zárubní, jejich správné 

rozměry, výškové a polohové osazení a jejich nepoškozenost. Kontrolujeme provádění 

vyrovnávacího maltového lože a jeho rovinnost. Kontroluje se, zda se palety s materiálem 

pokládají na místo nad nosnou stěnou. Také se kontrolují pracovní podmínky. Kontroly 

prování stavbyvedoucí, případně mistr, o kontrolách je zhotoven zápis do KZP. V případě 

špatného provedení se provede zápis o neshodě s datumem odstranění. Po odstranění 

proběhne kontrola znovu, ta se stvrdí podpisy kontrolujícího a vedoucím čety, jehož 

pracovníci neshodu odstranily. 

 

11.12.3 Výstupní kontrola    

Kontrolujeme kompletnost svislých konstrukcí a soulad s projektovou 

dokumentací, okenní a dveřní otvory (jejich umístění, rozměry). Kontrolujeme provedení 

zdiva podle zásad zdění, uložení překladů a zamaltování všech spár. Kontrolujeme 

osazení a nepoškozenost ocelových zárubní. Změříme odchylky svislých konstrukcí a 

porovnáme s povolenými hodnotami (viz KZP). Zkontrolujeme rovinnost věnce na 

vnitřních nosných zdech. Kontroluje se stav svislého zdiva, výšková správnost a kolmost 

s max. odchylkou  ±5mm na jedno patro.  
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Kontrola rovinnosti - ±5mm na 10m 

Kontrola svislosti ±2mm na 2m  

Kontrola výšky zdiva 

Kontrola ploch – zkutečné rozměry stavby 

 

11.13   BOZP 

Všichni pracovníci nacházející se na staveništi budou seznámeni se staveništěm a 

budou proškoleni o bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a dané technologii etapy. O 

těchto školeních bude zhotoven proškolovací protokol s podpisy proškolených a bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Před zahájením prací budou kontrolovány potřebné 

doklady – jeřábnický průkaz, řidičský průkaz, strojní průkaz, vazačský průkaz. Před 

použitím strojů bude kontrolován jejich stav, zda nedochází k úniku kapalin a zda mají 

veškeré ochranné kryty. Jeřábník a vazač budou spojeni pomocí vysílaček. Nesmí být 

zvedáno žádné břemeno, které je zasypáno, přimrzlé či jinak upevněné. Při zdvihání se 

nikdo nesmí pohybovat pod zdvihaným břemenem či v jeho těsné blízkosti. Břemeno se 

smí odepnout až po jeho usazení. Při nepříznivých podmínkách dojde k přerušení prací. 

Za nepříznivé podmínky se pokládá bouře, déšť, sněžení, námraza, či vítr větší 11 m/s, 

při práci ve výškách vítr nad 8 m/s. Dále se práce přeruší v případě je-li dohlednost menší 

jak 30 m, nebo teplota nižší než -10°C. Bude-li ve stropní konstrukci otvor, musí být 

zakryt dřevěnou deskou proti propadnutí.  

Po dokončení prací budou stroje zaparkovány na určená místa, kde nebudou překážet 

ostatním pracím. Stroje budou zajištěny proti samovolnému pohybu klíny, budou mít 

zařazený nejnižší převodový stupeň. Klíče od strojů budou pověšeny v uzamčeném 

kontejneru stavbyvedoucího.  

Stavenistě bude oploceno plotem do výšky 1,8 m po celém svém obvodu, jediný 

možný vstup bude uzamykatelnou bránou šířky 6 m, která bude osazena výstražnými 

tabulkami proto vstupu nepovoleným osobám. Také bude na vjezdové bráně tabule s max. 

povolenou rychlostí na staveništi, tj. 10km/h, čímž se budou všichni řidiči řídit. 

Všichni pracovníci budou nosit ochranné pracovní pomůcky, tj. přilba, reflexní vesta, 

rukavice, pracovní oděv. Bude-li potřeba, bezpečnostní brýle, úvazky, chrániče sluchu 

apod. 

Bude-li mít lešení podlahu nad 1,5 m, bude použito zábradlí proti pádu o výšce 1,1m. na 

podlážce bude zarážka o výšce 150 mm. Při výšce podlážky nad 2 m, bude mít zábradlí 

střední tyč. Při vyzdívání prvních výšek nadzemních podlaží bude po obvodu umístěné 

bezpečnostní zábradlí proti pádu z výšky. 

11.13.1 Právní předpisy 

- Zásady při provádění práce ve výškách stanovuje vyhláška č. 362/2005 sb. „o 

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

- Požadavky na bezpečnost stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 „o bližších 

- minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. 
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- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

- nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”. 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

- Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

- zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích. 

 

11.13.2 Rizika a opatření  

Riziko: Pád osoby z výšky. 

Opatření: Budou se používat ochranné pomůcky proti pádu. Lešení s podlahou nad 1,5 

m bude opatřeno zábradlím výšky 1,1m. Při výšce podlahy nad 2 m, bude zábradlí 

dvoutyčové (s max. vzdáleností 470 mm). Pokud nebude možné zařídit kolektivní 

zabezpečení, je nutné zabezpečit jednotlivce pomocí pracovních úvazků. Bude se 

provádět kontrola kvalifikace pracovníků pro práci ve výškách. 

 

 

Riziko: Pád předmětu z výšky. 

Opatření: U Zábradlí nebo okraje stavby, kde hrozí pádu předmětu z výšky budou tyto 

místa opatřeny patní zarážkou o výšce 150 mm. 

 

Riziko: Nehoda stroje či tahače s pracovníkem z důsledku přehlédnutí. 

Opatření: Při používání strojů, vozidel či tahačů, budou používány zvukové signály. 

Každý pracovník musí nosit reflexní vestu. Dále se bude kontrolovat technických stav 

strojů a zařízení, které se pro danou činnost používají. 

 

Riziko: Pád břemena z jeřábu. 

Opatření: Kontrola platnosti průkazů jeřábníka a vazačů. Dechová kontrola pracovníků. 

Při používání jeřábu je přísný zakázat vstup do nebezpečného prostoru jeřábu a nacházení 

se pod zavěšeným břemenem. Břemeno nesmí být přemisťováno nad prostorem, kde 

pracují pracovníci. 

 

Riziko: Nehoda zapříčiněná špatnou manipulací se strojem. 

Opatření: Kontrola platnosti průkazů jeřábníka a vazačů. Dechová kontrola pracovníků 

 

Riziko: Nehoda zapříčiněná poruchou stroje. 

Opatření: Bude se pravidelné, před každým použitím, kontrolovat technických stav 

strojů a zařízení, které se pro danou činnost používají. Při zjištění závady se stroj nebude 

používat až do odstranění všech závad na stroji. 

Riziko: Nehody zapříčiněné požitím omamných látek. 

Opatření: Na staveništi bude probíhat namátková kontrola pracovníků. 

 

Riziko: Nehoda zapříčiněná špatným postupem výstavby – pád vazníku 
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Opatření: Všichni pracovníci pohybující se na pracovišti budou mít důkladně 

nastudovaný technologický postup prací a budou se dle něho řídit. Mistr či stavbyvedoucí 

budou dohlížet, zda se tak činí. 

 

Další opatření 

- Vybavit všechny pracovníky ochrannými pracovními pomůckami, které jsou třeba 

pro danou činnost nezbytné. Při všech činnostech budou pracovníci používat 

ochrannou helmu, pracovní oděv a obuv. Pracovníci budou mít postroje pro práci ve 

výškách a budou uvázány na lano. 

- Udržovat pořádek na staveništi. 

- Průběžně se musí dělat úklid staveniště. Udržovat a čistit pracovní strojů a pomůcky. 

 

11.14 Ekologie 

Při práci na staveništi a provádění jednotlivých procesů se řídíme podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení. 

 

Zákon č. 185/2001 Sb. stanoví: 

- Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. 

- Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. 

- Působnost orgánů veřejné správy 

- Zamezení ropných úniků do půdy (např. motorová nafta) 

 

Odpady vznikající při provádění montovaných stropních konstrukcí podle vyhlášky číslo 

93/2016 Sb. - Katalogu odpadů: 

Druh odpadu Číslo odpadu Kategorie Způsob zpracování 

Železo, ocel 17 04 05 O B 

Dřevo 71 02 01 O C 

Obaly 17 02 03 O A 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O A 

Motorová nafta 13 01 02 N A 

Motorové oleje 13 02 04 - 13 02 08 N A 

Legenda kategorie odpadu: 

O ostatní odpad 

N nebezpečný odpad 

Legenda likvidace odpadu: 

A bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 

B bude odevzdáno do sběrných surovin 

C bude předáno k recyklaci  
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Kontrolní a zkušební plán pro provádění zdění v příloze  
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13.1  Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě, důležité předpisy  

Za bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců odpovídá zaměstnavatel na základě 

předpisů a nařízení souvisejících s výstavbou. Dodržování norem, zákonů, předpisů je pro 

zhotovitele stavby závazné. Bezpečnost práce je stanovena především těmito předpisy:  

• zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a 

zákona č. 124/2000 Sb., č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);  

• zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon);  

• zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce ve znění všech pozdějších novel;  

• zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon a zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);  

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;  

• 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;  

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

zdraví při práci na staveništích; 132  

• NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.  

Zhotovitel stavby musí mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky, 

základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při úrazu. Dodavatel stavby bude mít 

zajištěno, v rámci přípravy stavby, základní vybavení pro poskytnutí první pomoci při 

úrazu a vypracuje taková organizační opatření, aby byly při realizace respektovány 

základní bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Všichni zaměstnanci mají právo na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o nevyhnutelných rizikách 

jejich práce a na informace o jejich preventivním zajištění a opatření. Znalost veškerých 

důležitých bezpečnostních předpisů je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních 

předpokladů. Podmínky k zajištění provádění stavebních prací musí být vytvářeny již při 

tvorbě projektové dokumentace. Součástí dokumentace je také technologický postup, 

který bude na stavbě neustále k dispozici. V následujících kapitolách jsou uvedeny hlavní 

předpisy, nejdůležitější rizika a především opatření proti nim.  
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9.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

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

Další požadavky na staveniště - Obecné požadavky  

13.2  I. Požadavky na zajištění staveniště  

1. riziko – vniknutí nepovolaných fyzických osob na staveniště  

opatření – staveniště bude oploceno mobilním plotem výšky 2 m na podél hranic. 

Vjezdové brány budou uzamykatelné.  

 

2. riziko – vstup nepovolaných fyzických osob na staveniště  

opatření – po obvodě staveniště a u vjezdu/výjezdu, bude na oplocení cedule „zákaz 

vstupu na staveniště“ 

 

3. riziko – vjezd neoprávněných vozidel a kolize provozu vozidel na staveništi  

opatření – zřetelné označení vjezdu na staveniště pomocí dopravních značek (značka 

„zákaz vjezdu“, dodatková tabule „mimo vozidel stavby“)  

 

4. riziko – nezajištěný osvětlení pracovišť a dopravních komunikací. 

opatření – práce budou probíhat pouze ve dne od 6:00 do 16:00  

 

5. riziko – nebezpečí úrazu a ohrožení fyzických osob na staveništi při manipulaci se 

stroji, materiálem a břemeny  

opatření – všichni pracovníci budou používat ochranné pracovní pomůcky (především 

vesty a helmy) a obsluhu strojů budou provádět pouze osoby k tomu určené s příslušnými 

průkazy  

II. Zařízení pro rozvod energie  
1. riziko – nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu zařízení, porucha zařízení a nebezpečí 

poranění elektrickým proudem  

opatření – na staveništi budou pravidelné kontroly a revize ve stanovených intervalech a 

zařízení budou zabezpečena proti neoprávnění manipulaci osob, zařízení budou navržena, 

provedena a používána tak, aby byly v souladu s normovými požadavky  

 

2. riziko – nebezpečí úrazu nebo ohrožení fyzických osob elektrickým proudem 

dočasným elektrickým zařízením.  

opatření – dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech  

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
1. riziko – nebezpečí úrazu při práci na pracovišti ve výšce (pád z výšky)  

opatření – všechny pracoviště nacházející se ve výšce je opatřeno zábradlím a je pevné 

a stabilní  
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2. riziko – mimořádné události, které mohou ovlivnit stabilitu a pevnost pracoviště  

opatření – zhotovitel zajistí provádění odborných prohlídek pracoviště v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci  

 

3. riziko – nebezpečí úrazu osob při špatném skladování materiálu, nářadí a strojů  

opatření – materiál, nářadí a stroje budou skladovány na předem určeném místě a podle 

pokynů výrobce a v souladu s dalšími požadavky  

 

4. riziko – ohrožení životů nebo zdraví osob na staveništi v případě nepříznivých 

povětrnostních podmínek, živelné události, nevyhovujícím stavu konstrukce nebo stroje 

a dalších nepředvídatelných událostí  

opatření – prováděné práce budou přerušeny, jakmile by vedly k ohrožení životů, dále 

se provedou nezbytná opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a zápis o 

opatřeních  

 

5. riziko – změna povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických případně 

provozních podmínek a následné ohrožení pracovníků  

opatření – v případě práce se stroji ve zhoršených povětrnostních podmínkách bude práce 

přerušena  

6. riziko – nebezpečí úrazu osamoceně pracujících pracovníků v místech pádu z výšky, 

výbuchu apod.  

opatření – zajištěné pravidla dorozumívání pro případ nehody a účinné formy dohledu 

pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci  

 

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

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi  

 

13.3  I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  

1. riziko – zranění a ohrožení osob v důsledku pracovních podmínek v průběhu všech 

pracovních činností stroje  

opatření – autojeřáb bude zajištěn a zapatkován proti pohybu v průběhu jeho činnosti  

 

2. riziko – nebezpečí způsobení škod přenesením vibrací strojů na okolní stavby, 

podzemní vedení, výkopy, zařízení apod.  

opatření – stroje budou použity podle předpisů a nebude jimi ohroženo okolí  

 

III. Míchačky  
1. riziko – vznik úrazu při nedovolené manipulaci s nářadím a předměty drženými v ruce 

při vhazování složek směsi do rotujícího bubnu a při čištění bubnu  

opatření – poučení pracovníků a zákaz zasahovat do rotujícího bubnu, čištění bude 

probíhat pouze, když bude stroj odpojen od elektrické energie  
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IV. Betonárny - silo 

1. riziko – vdechnutí cementového prachu  

opatření – zařízení na dopravu a skladování cementových směsí od plnícího potrubí, 

zásobníků až po místo odběru včetně míchačky je nutno používat a udržovat v souladu s 

průvodní dokumentací tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu usazování a víření prachu.  

 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných 

směsí  

1. riziko – nebezpečí uvolnění výsypného zařízení  

opatření – řidič dopravního prostředku po ukončení plnění/vyprazdňování před jízdou 

zajistí výsypné zařízení v přepravné poloze  

 

2. riziko – nebezpečí převrácení stroje, ohrožení pracovníků v důsledku špatné 

manipulace a špatného umístění  

opatření – stroj bude umístěn na přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek 

bránících manipulaci a na zpevněné ploše.  

VI. Čerpadla směsi  

1. riziko – zavalení betonovou směsí  

opatření – potrubí, hadice, skluzné žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsí musí 

být vedeny a zajištěny, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání  

 

2. riziko – zranění osob plnícím potrubím  

opatření – vyústění potrubí na čerpání směsi musí být zajištěno tak, aby riziko zranění 

fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 

dopravované směsi bylo minimalizováno  

 

3. riziko – prasknutí plnícího potrubí  

opatření – Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice  

 

 

VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot  

1. riziko – zranění fyzických osob výbuchem hadice  

opatření – dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně loženého 

cementu prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat  

 

2. riziko – vdechnutí cementové směsi  

opatření – spojovaní hadic mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen 

nepoškozenými a k tomu určenými spojkami  
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IX. Vibrátory  

1. riziko – nebezpečí poškození vibrátoru  

opatření – ponorný vibrátor bude používán dle předpisů a návodů k tomu určených, kde 

je vše uvedeno  

 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 

ukončení práce  

1. riziko – vznik závady stroje nebo provozních odchylek  

opatření – obsluha stroje vždy kontroluje stroj po ukončení práce, pokud zaznamená 

nějaké závady, seznámí s nimi střídající obsluhu  

 

2. riziko – samovolné spuštění stroje či samovolný pohyb stroje, užití stroje 

neoprávněnou fyzickou osobou  

opatření - vždy, když se obsluha stroje vzdálí od stroje tak, že v případě potřeby nemůže 

zasáhnout, učiní opatření v souladu s návodem k používání, která zabrání samovolnému 

spuštění či pohybu stroje, před užitím stroje neoprávněnou osobou obsluha vždy vyjme 

klíče ze spínací skříňky nebo uzamkne ovládání stroje. 

 

 

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

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  

13.4 I. Skladování a manipulace s materiálem  

1. riziko – nebezpečí úrazu při skladování materiálu  

opatření – materiál musí být skladován tak, jak je určeno výrobcem, přednostně v poloze, 

ve které bude zabudován do stavby  

 

2. riziko – nebezpečí poškození materiálu skladováním na skládce  

opatření – skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné, technické 

vlastnosti skladovacích ploch musí odpovídat hmotnosti materiálu  

 

3. riziko – nebezpečí poškození materiálu způsobem skladování  

opatření – materiál bude skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození (převrácení, 

překlopení nebo posunutí), prefabrikované prvky i ocelová výztuž musí být ukládána na 

dřevěné podložky (trámky)  

 

4. riziko - nebezpečí poškození materiálu skladovaného na sobě  

opatření – materiál (bednění) bude skladováno na paletách  

 

5. riziko – nebezpečí poškození dílců při nesprávném upínání a obepínání dílců  

b – upínání a odepínání dílců bude prováděno ze země a podle předpisu 
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13.5  IX. Betonářské práce a práce související  

IX. 1. Bednění  

1. riziko – nebezpečí poškození bednění při montáži a demontáži  

opatření – montáž a demontáž bednění bude provedena v souladu s příslušnou 

dokumentací výrobce tak, aby v každém stádiu montáže a demontáže bednění bylo 

zajištěno proti pádu jeho prvků nebo částí  

 

2. riziko – nebezpečí zranění osob při montáži a demontáži bednění  

opatření – při montáži a demontáži bednění nutné postupovat podle technologických 

postupů  

 

3. riziko – špatný stav konstrukce, různé závady na ní  

opatření – před zahájením betonářských prací se provede kontrola pověřenou osobou, 

vše se prohlédne a případné závady budou odstraněny, osoba pověřená zhotovitelem 

provede záznam o předání a převzetí hotové konstrukce  

 

IX. 2. Přeprava a ukládání betonové směsi  

1. riziko – nebezpečí zborcení konstrukce bednění při samotné betonáži  

opatření – zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce v průběhu 

betonáže a případně odstranění vad  

 

IX. 3. Odbedňování  

1. riziko – nebezpečí zřícení a poškození konstrukce při předčasném odbednění  

opatření – předčasné odbednění konstrukce bude zahájeno pouze na pokyn zodpovědné 

osoby  

 

2. riziko – nebezpečí zranění nepovolaných osob v prostoru odbedňování  

opatření – ohrožený prostor bude zajištěn proti vstupu nepovolených osob  

 

3. riziko – nebezpečí úrazu či přetížení konstrukce uskladněním bednění  

opatření – jednotlivé prvky bednění budou uloženy na určená místa na skládce materiálu  

 

IX. 5 Práce železářské  

1. riziko – poranění fyzických osob při manipulaci s výztuží  

opatření – stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 

aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu nebo jeho ukládáním  

 

2. riziko – poranění fyzických osob při stříhání a krácení výztuží  

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

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky  

 

X. Zednické práce  

1. riziko – zranění při dopravě betonové směsi  
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opatření – stoje pro zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.  

 

2. riziko – zasažení očí maltou  

opatření – při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí malty je nutno používat 

vhodné osobní ochranné pracovní prostředky  

 

3. riziko – poranění o složený materiál při práci  

opatření – materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.  

 

4. riziko – zřícení čerstvě vyzděné zdi  

opatření – na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 

při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů.  

 

5. riziko – narušení stability zdi osazením předmětů nebo technologií  

opatření – osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 

z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 

hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit 140  

 

6. riziko – sesunutí čerstvě osazené vodorovné nosné konstrukce  

opatření – vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 

tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí.  

 

XI. Montážní práce  

1. riziko – ohrožení fyzických osob a konstrukcí při montážních pracích  

opatření – montážní práce začnou až po náležitém převzetí montážního pracoviště 

příslušnou osobou, která je odpovědná za jejich provádění, zhotovitel zajistí bezpečné 

provádění a budou dodržovány všechny bezpečností opatření  

 

2. riziko – nebezpečí zranění osob a poškození konstrukce  

opatření – pracovníci použijí montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené 

v technologickém postupu  

 

3. riziko – nebezpečný způsob a místo upevnění vázacích prostředků  

opatření – způsob, upevnění a seřízení vázacích prostředků bude voleno tak, aby 

proběhlo bezpečně  

 

4. riziko – nebezpečí špatného skladování zbývajícího materiálu  

opatření – zbývající materiál bude skladován na podkladcích na skládce materiálu  

 

5. riziko – nedostatečná síla zdvihacího prostředku a pro zdvihnutí zavěšených břemen 

zasypaných, upevněných, přimrzlých nebo přilnutých  
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opatření – zdvihání a přemisťování zavěšených břemen bude provedeno v souladu s 

bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, případná přimrznutá nebo jakkoli 

přilnutá břemena k podkladu je zakázáno zdvihat  

 

6. riziko – nebezpečí zranění osob během zdvihání a přemisťování dílce  

opatření – během zdvihání a přemisťování dílce se pracovníci budou zdržovat v 

bezpečné vzdálenosti a až po ustálení dílce nad místem montáže se provede osazení a 

jeho zajištění proti vychýlení, nakonec se odvěsí od závěsu zdvihacího mechanismu  

 

7. riziko – ohrožení bezpečnosti osob nedodržením technologického postupu montáže  

opatření – veškeré následující dílce se budou osazovat až po bezpečném uložení 

předcházejících dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci  

 

9.2.4 Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006  

Náležitosti oznámení o zahájení prací  

1. Datum odeslání oznámení  

2. Název / jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa bydliště, 

případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka)  

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště  

4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k 

tomuto nařízení  

5. Název / jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa bydliště, 

případně místo podnikání zhotovitele stavy a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení 

provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor  

6. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, 

případně podnikání koordinátora při přípravě stavby  

7. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, 

případně podnikání koordinátora při realizaci stavby  

8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací  

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi  

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi  

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi  

12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jedna 

jeho jménem  

 

9.3 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  

 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

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

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

provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnanců pro práci ve 

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

1. riziko – nedostatečné zabezpečení konstrukce  

opatření – způsob zajištění a rozměry konstrukce budou odpovídat povaze prováděných 

prací  

 

2. riziko – nebezpečí pádu z konstrukce  

opatření – konstrukce bude opatřena na okraji zábradlím v požadované výšce  

 

3. riziko – špatná konstrukce zábradlí  

opatření – zábradlí se bude skládat alespoň z madla a zarážky u podlahy, všechny prvky 

musí mít předepsané minimální rozměry  

 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  

1. riziko – nezajištění a možnost pádu pracovníků  

opatření – pracovníci při práci ve výškách na okraji konstrukce budou používat vhodné 

osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, zaměstnanci se bezprostředně před 

jejich použití přesvědčí o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

 

III. Používání žebříků  

1. riziko – nebezpečí zranění pracovníka při vzestupu a sestupu na žebříku  

opatření – pracovník bude vždy při vzestupu/sestupu otočen čelem k žebříku  

 

2. riziko – nebezpečí úrazu při vynášení břemen po žebříku  

opatření – po žebříku budou vynášena břemena maximálně do 15 kg  

 

3. riziko – nebezpečí zranění pracovníka  

opatření – po žebříku nebude současně vystupovat nebo sestupovat více než jedna osoba  

 

4. riziko – nebezpečí zborcení žebříku  

opatření – žebřík bude postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém a 

nepohyblivém podkladu tak, aby po celou dobu jeho používání byla zajištěna stabilita  

 

5. riziko – nebezpečí podklouznutí žebříku, případně zborcení žebříku  

opatření – žebřík bude zajištěn proti podklouznutí pomocí protiskluzových přípravků a 

jednotlivé díly žebříku budou zajištěny proti vzájemnému pohybu  

 

6. riziko – špatný technický stav konstrukce žebříku  

opatření – zaměstnavatel zajistí provádění pravidelných prohlídek žebříku  

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  

1. riziko – nebezpečí zranění špatným skladováním materiálu ve výškách  

opatření – materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou uloženy tak, aby byly zajištěny 

proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak i po jejím ukončení  
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2. riziko – nebezpečí přetížení konstrukce určené k uložení materiálu ve výšce  

opatření – hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí a i hmotnost osob nesmí překročit 

nosnost konstrukce stanovenou v dokumentaci  

 

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

1. riziko – nebezpečí pádu osob nebo předmětů  

opatření – prostor bude bezpečně zajištěn ochranným zábradlím  

 

VII. Dočasné stavební konstrukce  

1. riziko – nebezpečný stav konstrukce  

opatření – konstrukce bude splňovat veškeré bezpečnostní opatření (pevnost, odolnost, 

stabilitu, rozměry, tvar apod.)  

 

2. riziko – nedostatečná kontrola dočasné stavební konstrukce  

opatření – lešení bude v průběhu pravidelně kontrolováno  

 

3. riziko – špatná montáž lešení  

opatření – montáž konstrukce lešení bude provedena podle návodů na montáž, které 

budou zaměstnancům k dispozici a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá  

 

IX. Přerušení práce ve výškách  

riziko – nebezpečí zranění osob při práci ve výškách při nepříznivého počasí  

opatření – práce bude přerušena při nepříznivých klimatických podmínkách (bouře, déšť, 

sněžení, tvoření námrazy), zvýšené povětrnostní situace (při práci na pojízdných lešeních, 

použití závěsů na laně u polohovacích systémů při čerstvém větru o rychlosti nad 8 m/s – 

síla větru 5 stupňů Bf, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s – síla větru 

6 stupňů Bf), snížené viditelnosti (dohlednost v místě práce menší než 30 m) a teplotě 

prostředí během provádění prací nižší než -10°C  

 

XI. Školení zaměstnanců  

riziko – nebezpečí zranění zaměstnanců  

opatření – zaměstnavatel poskytne školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

výškách  

 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 

Dále bude brán ohled na následující předpisy.  

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 

zaměstnanců  

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
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Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen  

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  

Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení  

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu nákladů  

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  

Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení 

sypkých 
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ZÁVĚR 

 

Tématem diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu na 

druhou stavbu bytového domu, který má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní 

podlaží. Cílem bylo vytvoření technologických předpisů s přesnými postupy prací a 

s výměrami potřebnými k daným činnostem. Proto je součástí této práce materiálový plán 

s datumy objednání materiálu tak, aby byl na stavbě včas. Diplomová práce se zabývá 

kompletní hrubou stavbou včetně výkopů, základů, svislých a vodorovných nosných 

konstrukcí a konstrukcí zastřešení. Konkrétnější zaměření je na zdění a konstrukci 

zastřešení, na které jsou vypracovány technologické předpisy a kontrolní a zkušební 

plány.  

 Hrubou stavbu jsem, za pomocí programu Build Power cenově ohodnotil a 

porovnal jsem náklady s náklady dle THU. Dále jsem vypracoval časový plán hlavního 

řešeného objektu, který se nachází v příloze.  

 Pro dodávku potřebných materiálů jsem navrhl přepravní automobily a tahač 

s návěsem a vytvořil jsem dopravní trasy s ohledem na kontrolu bezpečného průjezdu. 

Pro staveništní přepravu jsem navrhl věžový jeřáb, který jsem dimenzoval přesně na tuto 

stavbu. 

 Přínosem této práce byl pro mě takový, že jsem dokázal pochopit návaznosti 

jednotlivých činností. Časovou náročnost technologických etap. Naučil jsem se co vše je 

na staveništi potřeba a jako podmínky musí splňovat, aby stavební činnost mohla 

bezpečně a bezproblémově probíhat. Také jsem si udělal představu, jaká materiál a kolik 

je ho potřeba k jednotlivým pracím, kolik lze zhotovit práce v daném intervalu a myslím, 

že již dokážu odhadnout přibližnou cenu objektů. 
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