
 

 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby bytového domu Jemnice. Jejím 

obsahem jsou technologické předpisy pro zdění a monolitické konstrukce, které jsou 

doplněny o návrh strojní sestavy, dopravu materiálu, výkaz výměr, podrobný časový plán 

realizace a položkový rozpočet. Vzhledem k velkým nárokům na kvalitu stavebního díla 

a bezpečnost při jeho výstavbě, jsou zařazeny kapitoly pojednávající o těchto 

problematikách. Dále je zpracována technická zpráva zařízení staveniště včetně jeho 

výkresu. V kapitole, která dává prostor pro jiné zadání je zpracován alternativní návrh 

obvodového pláště, a to se zateplením. Jedná se o cenové a časové porovnání doplněné 

výkazem výměr. Návrh je doplněn o příslušné detaily.  

Bytový dům, hrubá vrchní stavba, výkaz výměr, technologický předpis, technická zpráva, 

zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, zděné konstrukce, monolitické stropní konstrukce, 

železobetonové prvky, časový plán, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plán, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ekologie, alternativní řešení obvodového pláště, 

ekonomické srovnání, odbedňovací lhůty  

The bachelor thesis deals with the implementation of the gross overhead construction of the 

Jemnice residential building. The content of the thesis is the technological regulations for 

masonry and monolithic construction. It is complemented by a layout of used machinery, all 

material transport, a measurement report, a detailed timetable and a budget. The chapters 

dealing with the great demands on the quality of the building project and the safety during 

its construction are included in the thesis. There is technical report of the construction site 

equipment, including its drawing. An alternative design of the outline shell with thermal 

insulation is in a separate chapter. It compares the differences between price and time, 

complemented with a measurement report. The proposal is supported by relevant details.  

Apartment house, upper gross construction, measurement report, technology prescription, 

technical report, site facilities, a layout of used machinery, masonry construction, monolithic 

ceiling construction, reinforced concrete elements, schedule, itemized budget, control and 

test plan, safety and health protection during work, ecology, alternative solution of the 

peripheral casing, economic comparison, unformwork period  
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Ve své bakalářské práci se zabývám realizací hrubé vrchní stavby bytového domu 

Jemnice. Jako podklad pro zpracování zadání mi slouží projektová dokumentace vypracovaná 

studentem Bc. Adamem Dlabajou. Na základě tohoto projektu jsem si vytvořil půdorysy, 

situaci a průběžný řez. Výkresy jsou k práci přiloženy. Bytový dům je řešen jako zděná stavba 

v systému Porotherm se železobetonovými monolitickými stropními konstrukcemi.  

Hlavní náplní je zpracování dvou technologických předpisů, a to zvlášť na proces zdění 

a na proces betonování, které jsou doplněny o podrobněji vypracované kontrolní a zkušební 

plány ke každé konstrukci. Dále se věnuji samostatné kapitole pojednávající o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci. Podrobněji jsem se zaměřil na výkaz výměr, který je součástí 

bakalářské práce a položkového rozpočtu, jež je zpracován pomocí programu BuildPowerS. 

Dalším použitým softwarem je program Contec. S jeho pomocí je vytvořen podrobný časový 

plán výstavby hrubé vrchní stavby, kde se zobrazuje jednotlivá návaznost pracovních 

procesů. Další publikace z programu Contec je potřeba pracovníků, se kterou jsem pracoval 

v bilanci zdrojů. Z toho se odvíjí návrh zařízení staveniště. Ve své práci se zabývám 

vypracováním dvou variant výkresu zařízení staveniště, a s nimi dále související technickou 

zprávou. Pozornost se upírá také na zvolení vhodné strojní sestavy, především na návrh 

zvedacího mechanizmu. V neposlední řadě je řešena vhodná trasa pro dopravní prostředky, 

zejména doprava materiálu a doprava zvedacího mechanismu.  

V kapitole, která dává prostor pro jine zadání, se věnuji alternativnímu návrhu 

obvodového pláště, a to především srovnání dvou variant konstrukčního řešení (se 

zateplením a bez zateplení). Jedná se o cenové, časové a tepelně technické porovnání obou 

variant. V přílohách k bakalářské práci najdeme k oběma variantám vypracované konstrukční 

detaily obvodového pláště. 
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO OBJEKTU SE ZAMĚŘENÍM NA 

VYBRANOU TECHNOLOGICKOU ETAPU 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Název stavby:     NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU JEMNICE 

Přímý stavebník:  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,  

Veveří 331/95, Brno-střed, IČ: 002 16 305 

Projektant:    Adam Dlabaja (RČ: 930518/XXXX) 

FAST VUT v Brně 

B4S6, AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 

Místo stavby:     k.ú. Jemnice (590789), parcelní číslo 2822/1 

Okres:      Třebíč  

Předpokládaná doba výstavby:  1. Q 2018 – 1. Q 2020 

Předpokládané náklady:   13 470 710,- Kč 

Počet podlaží:     2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží 

Zastavěná plocha:    295,95 m2 

Užitná plocha:     576,36 m2 

Obytná plocha:    371,35 m2 

Obestavěný prostor:    3 098,56 m3 

Počet bytových jednotek:  4 

Počet uživatelů    4 – 5/bytovou jednotku 

Maximální výška objektu (od UT)  7,50 m 

Maximální půdorysné rozměry  21,30 x 17,00 m 

1.2 ÚDAJE O STAVBĚ 

PD řeší novostavbu bytového domu, dvoupodlažního s podsklepením, plochou střechou 

a vyhotovenou tradiční zděnou technologií, bez zateplení, vytápěného tepelným čerpadlem 

země-voda a technologickému vybavení, které bude součástí tohoto domu, viz 1.4 členění 

stavby na stavební objekty. Objekt bude sloužit k trvalému bydlení 4 - 5 osob ve čtyřech 

samostatných bytových jednotkách, které jsou součástí novostavby bytového domu a potřeb 

obývajících osob – sklepní kóje, zpevněných ploch, přípojky NN a pitné vody, odvod 

splaškových vod a srážkových vod dešťových, parkovací plochy pro dopravu osobních vozidel 

v klidu.  

Jedná se o stavbu trvalou, která není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové 

rezervaci nebo památkové zóně. 

Všechny použité stavební materiály a technologie jsou standardní a neovlivňují 

negativně životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny, nežádoucí 

nebezpečné výpary. Splašková voda svedena do obecní stokové sítě. Dešťová voda svedena 

do retenčních jímek pro další využití jako užitková voda, nadbytečná voda bude odvedena 

do vsakovací drenáže na pozemku investora. 

1.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Stavba bude situována v katastrálním území Jemnice (590789), parcelní číslo 2822/1. V 

okolí předpokládané stavby se nenachází žádný zdroj hluku, investorský záměr se nachází v 

bytové zástavbě na okraji obce Jemnice. Od silniční komunikace II. třídy č.410 (s průměrným 

provozem 1 031/den – ŘSD 2010 s aktualizací z r.2016), je investorský záměr oddělen 

pásmem z vysokých vzrostlých jehličnatých stromů, šíře 65,5 m a skalním masivem výšky 

25,5 m. Od silniční komunikace III. třídy č.41015 (s průměrným provozem 412/den – ŘSD 

2010 s aktualizací z r.2016), je investorský záměr vzdálen 185,5 m. Investorský záměr se 
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nachází v zástavbě určené pro bydlení – viz územní plán města Jemnice.  Terén pozemku je 

v místech plánované stavby ve spádu k jihozápadu, okolní pozemek rovněž ve spádu, objekt 

je mimo dosah všech ochranných pásem. Na dané území se nevztahuje žádný právní předpis 

o památkové rezervaci, zóně nebo zvláštní ochraně. Taktéž se nejedná o záplavové území. 

Pro vyhotovení stavby nebudou zabrány sousední ani jiné parcely, taktéž zařízení staveniště. 

Pozemek není zastavěn, jedná se o zatravněnou plochu, v současné době nemá využití. 

Vzhledem k charakteru pozemku je dešťová voda vsakována do podloží, při intenzivních 

deštích je přebytečná voda vedena spádem pozemku, do záchytných vsakovacích linií na 

hranici pozemku. 

Navržená novostavba bytového domu splňuje ustanovení, které bylo vyvozeno 

územním rozhodnutím, které vydal Odbor výstavby při městském úřadě města Jemnice. 

Navrhovaná stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení v rámci stavebního řízení. 

Na pozemku investorského záměru bude zbudována vodovodní přípojka pitné vody a 

přípojka nízkého elektrického napětí (dále jako NN), dále pak bude vybudována přípojka 

kanalizační pro odvod splaškových vod a dva vrty pro získávání pitné vody, čtyři vrty pak pro 

získávání energie pro vytápění, generované tepelným čerpadlem země – voda. Dešťové vody 

budou odváděny do vsaků na pozemku investorského záměru, z přepadu retenčních jímek. 

Dle hydrogeolického průzkumu byla zjištěna hlinitopísčitá půda s únosností 

Rtd = 185 kPa (dle půdní typologie modální kambizem KAm), F3 dle Třída ČSN EN 1997-1 + 

NA (4/07) + oprava 9/09 + změna A1 (6/14) (ČSN 73 1000), značení MS.  

Na parcele se vyskytuje pouze nízké radonové riziko. Vzhledem k těmto údajům je 

navrženo hydroizolační souvrství zohledňující nízkou radonovou zátěž, v projektové 

dokumentaci doporučen protiradonový modifikovaný SBS asfaltový pás DEK elastek AL 40 

mineral (nosná vložka z hliníkové folie), v souvrství s modifikovaným SBS asfaltovým pásem 

DEK elastek 50 special mineral (s nosnou vložkou z PE rohože). Oba pásy plnoplošně 

natavené k podkladu, resp. v souvrství.  

Daný pozemek se nenachází v oblasti poddolovaného území.   

1.4 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

-SO01 – Bytový dům  

– Bytový dům o rozměrech 21,30 x 17,00 m a výšce objektu 7,50 m od upraveného 

terénu. Objekt bude dvoupodlažní s podsklepením, plochou střechou a 

vyhotovenou tradiční zděnou technologií, s monolitickou stropní konstrukcí. 

Objekt bude postaven pro účely bydlení ve 4 bytových jednotkách. 

-SO02 – Přípojka elektrické energie NN  

– Délka od páteřní sítě: 8,50 m.  

– NN – 400 V, 4xCYKY 4BX16 

– Ochranné pásmo (od osy na obě strany): 1,00 m 

– Spotřeba: 60,00 kW 

-SO03 – Přípojka pitné vody  

– Přípojka od vrtů pitné vody (SO07) 

– Délka přípojky: 30,50 m 

– Ochranné pásmo (od osy na obě strany): 1,50 m 

– Maximální hodinová spotřeba vody: 270,00 l/h 

-SO04 – Přípojka splaškových odpadních vod  

– Délka od páteřní sítě: 9,55 m 

– PVC-KG DN 200, SN8 

– Ochranné pásmo (od osy na obě strany): 1,50 m 

– Maximální výpočtový průtok odpadních vod z objektu: RD 2,63 l/s 
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-SO05 – Zpevněné plochy  

– Celková plocha zpevněných ploch: 102,5m2 

– Nášlapný materiál: zámková dlažba tl. 60 mm 

-SO06 – Parkovací místa pro dopravu v klidu osobních automobilů 

– Počet parkovacích stání: 6 

– Nájezdný povrch: zámková dlažba tl. 800 mm 

– Odvodnění do sběrného žlabu o sklonu 1,5 % 

– Rozměr navržen dle ČSN 736056:2011 

– Ocelová konstrukce se zastřešením 

-SO07 – Vrt pro odběr podzemní vody 

– Počet vrtů: 2 

– Hloubka vrtů: 80,0 m (resp. 140 m) 

– Ochranné pásmo: 12,0 m 

-SO08 – Oplocení 

– Celková délka oplocení: 125,0 m 

– Konstrukce: gabionové koše s výplní z lomového kamene 

– Výška: 1,5 m 

-SO09 – Objekt pro skladování komunálního odpadu 

– Pro dva kontejnery směsného komunálního odpadu 

– Konstrukce: gabionové koše s výplní z lomového kamene, s ocelovým 

zastřešením 

– Výška: 1,5 m 

-SO10 – Vsakovací těleso A 

– Vsakovací těleso o rozměru: 5 x 3 x 1,5 m 

– Štěrkodrť fr. 32/63,5 mm s ochrannou geotextilií gramáže 600 g/m2 

-SO11 – Vsakovací těleso B 

– Vsakovací těleso o rozměru: 5 x 3 x 1,5 m 

– Štěrkodrť fr. 32/63,5 mm s ochrannou geotextilií gramáže 600 g/m2 

-SO12 – Retenční nádrž dešťové vody A 

– Objem retenční nádrže: 5,0 m3 

– Průměr: 1,5 m 

– Výška: 3,0 m 

– Konstrukce: PE-EGM tl. 8 mm, nesamonosná 

– Přepad do vsakovacích plání (SO10, SO11) 

-SO13 – Retenční nádrž dešťové vody B 

– Objem retenční nádrže: 5,0 m3 

– Průměr: 1,5 m 

– Výška: 3,0 m 

– Konstrukce: PE-EGM tl. 8 mm, nesamonosná 

– Přepad do vsakovacích plání (SO10, SO11) 

-SO14 – Vrty tepelného čerpadla 

– Vrty pro tepelná čerpadla, technologie země/voda 

– Počet vrtů: 2 ks 

– Hloubka vrtů: 100 m 

– Výstroj s výstupem 5/4” (DN 40) 

-SO15 – Přípojka od vrtů tepelného čerpadla 

– Délka od vrtného sběrače: 2 x 6,5 m 

– Materiál potrubí: GeroTherm PE-GT100 DN 40x3,7, SR11, PN16 

– Oběžné medium: ThermoFrost L 
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1.5 POPIS TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

Jedná se o stručný popis stěžejních dosavadních a řešených technologických etap 

bytového domu. 

1.5.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Terén pozemku je v místech plánované stavby ve spádu k jihozápadu. Dle 

hydrogeolického průzkumu byla zjištěna hlinitopísčitá půda s únosností Rtd = 185 kPa, F3. 

Na parcele se vyskytuje pouze nízké radonové riziko.  

Před započetím zemních prací bude v místech stavby provedena skrývka ornice v tl. 

300 mm, zemina uložena na deponii a po dokončení stavby využita k finálním terénním 

úpravám, výkopová zemina ze stavebních rýh odvážena na rekultivační skládku města 

Jemnice, deponie bude stanovena na jižní straně pozemku investorského záměru. Ornice 

bude sejmuta pomocí stroje TEREX TLB890. Jedná se o rypadlo-nakladač a je na stavbu 

navržen pro svou univerzálnost. Díky své tlačné síle bude sloužit k sejmutí ornice, výkopu 

stavební jámy a k nakládání vytěžené zeminy na nákladní automobily. Dále bude sloužit ke 

všem pomocným terénním úpravám, rozprostírání násypu do základů. 

Po dokončení sejmutí ornice bude následovat výkop stavební jámy do hloubky 

2,9 - 3,25 m. Následovat bude výkop stavebních rýh pro provedení monolitických základů v 

převážné tloušťce 900 mm. Pro odvážení přebytečné části ornice a zeminy z vykopané jámy 

bude sloužit nákladní automobil TATRA T 815-231S25/340. Hladina podzemní vody se v 

místě staveniště nachází 4,6 m pod terénem a její úroveň nedosahuje do hloubky 

výkopových prací, ani základových konstrukcí. 

1.5.2 PROCES ZDĚNÍ 

Navržené obvodové stěny provedeny z cihelných pálených bloků Porotherm 50T profi 

dryfix P6, a voštinami vyplněnými tepelněizolační minerální vlnou, vnitřní nosné stěny jsou 

navrženy z cihelných bloků Porotherm 30 a 25 AKU Z Profi P15, zděných na zdící pěnu (PTH 

30 AKU Z jsou zděny na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI). Vnitřní příčkové 

konstrukce jsou navrženy tlouštek 115 mm a 140 mm; v sortimentu příčkovek Porotherm, 

kdy tloušťka 115 mm je vybrána jako Porotherm 11,5 AKU P10, zděná na maltu pro tenké 

spáry POROTHERM PROFI, ostatní příčky jsou pak vyhotoveny pomocí přesných zdících prvků 

Porotherm na PUR pěnu. Proces zdění 1.NP bude probíhat 11 dní, ve 2.NP bude tento proces 

trvat 7 dní. 

Pro přepravu palet na staveništi bude sloužit samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 

42 K.1, který bude použit i pro přepravu dalších palet s nadměrnou hmotností, které budou 

použity při procesu zdění. 

1.5.3 MONOLITICKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 

Konstrukce stropů nad všemi podlažími jsou vyhotoveny jako monolitické, jednosměrně 

nebo křížem armované desky tl.200 mm – navržené z betonu C20/25 a výztuží dle statického 

výpočtu z oceli B500B. Proces betonování monolitických stropů 1.NP bude probíhat 1 den, 

stejně tak bude trvat i proces betonování 2.NP. 

Pro přepravu výztuže, bednění a dalších nadměrně těžkých prvků konstrukce bude 

taktéž použit věžový jeřáb Liebherr 42 K.1. Bednění stropů bude řešeno pomocí 

systémového bednění Dokafex 1-2-4 od společnosti DOKA. Pro dopravu betonu na stavbu 

bude použit autodomíchávač od společnosti Cemex Dačice s objemem 9 m3. Pro dopravu 

betonu z autodomíchávače do bednění bude sloužit autočerpadlo s výložníkem 32 m.  
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1.5.4 IZOLACE  

Na parcele se vyskytuje nízké radonové riziko. Vzhledem k těmto údajům je navrženo 

hydroizolační souvrství zohledňující nízkou radonovou zátěž, v projektové dokumentaci 

doporučen protiradonový modifikovaný SBS asfaltový pás DEK elastek AL 40 mineral (nosná 

vložka z hliníkové folie), v souvrství s modifikovaným SBS asfaltovým pásem DEK elastek 50 

special mineral (s nosnou vložkou z PE rohože). 

Tepelná izolace v překladech a ve stropní konstrukci bude na stavbu dodána od 

společnosti BACHL. Jedná se především o tepelně izolační desky z polystyrenu EPS 200 

v tloušťkách 50, 100, 120 a 160 mm. Pro přepravu izolačního materiálu bude sloužit tahač 

DAF FT XF105.460 SC 4x2, za který bude zapřáhnutý 3 - NÁPRAVOVÝ VALNÍKOVÝ NÁVĚS 

RH125 P. 

1.6 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1.6.1 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Pozemek bude napojen na stávající komunikaci v obci Jemnice. Na pozemku 

investorského záměru se bude nacházet parkovací stání pro 6 osobních automobilů, v 

normových velikostech, krytých jednoduchým zastřešením (SO06), proti vlivům povětrnosti. 

Projektant vyřešil napojení parkovacích stání na pozemní obslužnou komunikaci o 

rychlostním limitu 30 km/h. 

1.6.2 NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Splašková voda svedena do obecního řádu splaškové vody (DN 250 – PVC-KG). 

Dešťová voda svedena do retenčních nádrží (SO12/13) dešťových vod o objemu 

2 x 5,0 m3, nadbytečná voda bude svedena do drenážního vsakovacího tělesa dešťových vod 

(SO10/11), jenž je navržen na pozemku investorského záměru.  

1.6.3 PITNÁ VODA 

Pitná voda bude zajištěna napojením na dvojici nově vrtaných studní, pro získávání pitné 

vody (SO07) na pozemku investorského záměru, jejíž hloubka přesáhne 30,0 m, tudíž bylo 

nutné zajistit stanovisko Obvodního báňského úřadu v městě Liberci (správní jednotka pro 

kraj Vysočina), vydaného na podkladě hydrogeologického průzkumu a projektové 

dokumentace pro vyhotovení novostavby vrtaných studní. Před uvedením do provozu bude 

proveden proplach a dezinfekce vodovodního potrubí dle ČSN EN 13480-5 + Z A1 (5/2014). 

1.6.4 UŽTKOVÁ VODA 

Užitková voda bude získána z retenčních nádrží pro kumulaci dešťových vod (SO12/13), 

umístěných na pozemku investora. 

1.6.5 ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Objekt bude připojen na venkovní vedení NN přípojkou nízkého napětí zemním 

kabelem, jističová skříň s hlavním jističem a elektroměrem umístěna na hranici pozemku 

(jistič 4 x 70 A)  

1.6.6 ZÁSOBENÍ PLYNEM 

Objekt nebude plynofikován. 
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1.7 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Navrhovaný objekt je řešen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený, bez obytného 

podkroví, nepravidelného půdorysu zastavění. Pohledově i konstrukčně se jedná o 

jednoduchou stavbu, která svým charakterem i výrazem nenarušuje stávající charakter 

zástavby a je v souladu s územním plánem města Jemnice a jejími platnými regulativy 

zástavby. Celkový koncept bytového domu je realizován jako moderní zástavba ve vyšším 

bytovém standardu. Objekt je o rozměrech 21,30 x 17,00 m, o maximální výšce od úrovně 

UT 7,500 m a konstrukční výšce 3,000; resp. 3,250 m.  

Fasáda objektu je navržena jako tepelně izolační třívrstvá omítka Baumit v bílošedé 

plošné barvě, s detaily z oranžové barvy a lemováním v tmavě šedé barvě, klempířské prvky 

a rámy výplní otvorů v antracitové barvě, bez zateplení a lokálně s obkladem ze štípané žuly 

a soklovou mozaikovou omítkovinou Baumit.   

Konstrukce plotu bude dílcová, vyhotovená z gabionových bloků, kopírující obvod 

investorského pozemku, se zalícováním na společnou hranici se sousedními pozemky tak, 

aby veškerá plotová konstrukce byla umístěna na pozemku investorského záměru, 

maximální výška plotové konstrukce bude činit 2,0 m.  

1.8 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

1.8.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Před započetím zemních prací bude v místech stavby provedena skrývka ornice v tl. 

200 mm, zemina uložena na deponie a po dokončení stavby využita k finálním terénním 

úpravám, výkopová zemina ze stavebních rýh odvážena na rekultivační skládku. Zemní práce 

budou prováděny strojně, vytěžená zemina bude uložena na pozemku investora k 

dokončujícím terénním úpravám. 

1.8.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Objekt je založen na liniových základových pasech s odstupňováním pod podsklepenou 

částí, založených v staticky únosných základových poměrech základové spáry, a v nezámrzné 

hloubce. Před zahájením betonování, bude uložena spodní část bleskosvodné jímací 

soustavy. 

Na základových pasech je navržena základová deska tl. 200 mm je zhotovena z betonu 

tř. C16/20 XC1 a vyztužena KARI sítí ø8/150/150 mm. Základové pasy šířky 900 mm, resp. 

1 500 mm a výšky 500 mm u podsklepené části a šířky 900 mm a výšky 500 mm u 

nepodsklepené části objektu, provedeny z betonu tř. C16/20 XC1, na základové pasy 

provedena konstrukce z betonových bednících tvarovek 400 x 200 x 200 mm u 

nepodsklepené části objektu, s výplňovým betonem C16/20 XC1 a výztužnou ocelí B500B ø12 

mm. Základová konstrukce bude po obvodu izolována extrudovaným polystyrenem tl. 100 

mm, volně loženým, stabilizovaným zásypem štěrkodrtě frakce 16/32 mm a odizolovány 

hydroizolačním souvrstvím z modifikovaných asfaltových pasů, zohledňující nízkou 

radonovou zátěž, v projektové dokumentaci doporučen protiradonový modifikovaný SBS 

asfaltový pás DEK Elastek AL 40 mineral (nosná vložka z hliníkové folie), v souvrství s 

modifikovaným SBS asfaltovým pásem DEK Glastek 50 special mineral (s nosnou vložkou z 

PE rohože). Oba pásy plnoplošně natavené k podkladu, resp. v souvrství. Plošná drenáž je 

vyhotovena z nopové folie z PVC – DekDren NOP8, s nopy výšky 20 mm, ústící do liniové 

drenáže DN100 z perforované drenážní trouby z PVC, která je zasypána volně praným 

kamenivem fr.16/32 mm a chráněna geotextílií o gramáži 500 g/m2, která chrání proti vnikání 

jemné frakce hlinité půdy a tím zanášení drenážního systému, který ústí do drenážních vsaků 

a nesmí být totožný s vsaky pro vsakování srážkové vody, aby tato voda nebyla při havárii 

přiváděna k základovým konstrukcím. 



8 

1.8.3 SVISLÉ KONSTRUKCE 

Navržené obvodové stěny provedeny z cihelných pálených bloků Porotherm 50T profi 

dryfix P6, a voštinami vyplněnými tepelněizolační minerální vlnou, vnitřní nosné stěny jsou 

navrženy z cihelných bloků Porotherm 30 a 25 AKU Z Profi P15, zděných na zdící pěnu (PTH 

30 AKU Z jsou zděny na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI). Vnitřní příčkové 

konstrukce jsou navrženy tlouštek 115 mm a 140 mm; v sortimentu příčkovek Porotherm, 

kdy tloušťka 115 mm je vybrána jako Porotherm 11,5 AKU P10, zděná na maltu pro tenké 

spáry POROTHERM PROFI, ostatní příčky jsou pak vyhotoveny pomocí přesných zdících prvků 

Porotherm na PUR pěnu. Proces zdění 1.NP bude probíhat 11 dní, ve 2.NP bude tento proces 

trvat 7 dní. Svislé konstrukce v suterénu jsou vyhotoveny z dílců ztraceného bednění, 

dodavatelské společnosti Best, rozměrů 400 x 200  x500 mm, vyzděných na cementový tmel 

Cemix Basic M15, s výplňovým betonem C16/20 XC1 a výztužnou ocelí B500B ø12 mm. Příčky 

jsou pak v tomto podlaží vyhotoveny analogickou technologií, avšak rozměrů 300 a 200 mm. 

Na přechodu podsklepené a nepodsklepené části je navržena zdvojená nosné obvodová 

suterénní stěna o celkové tloušťce 400+400 mm, vyhotovena výše popsanou technologií, kde 

je hydroizolační souvrství umístěno mezi dvojicí stěn a z vnější strany opatřeno tepelnou a 

mechanickou izolací XPS tl.100 mm, s drenážní nopovou folií s ochrannou z geotextílie, 

popsanou výše. 

1.8.4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Nadokenní překlady jsou navržena jako keramické v sortimentu Porotherm KP7, nad 

obvodovými stavebními otvory obytných prostor jsou pak navrženy překlady Porotherm 

Vario Uni s roletovou schránkou, nad stavebními otvory v 1.S jsou navrženy železobetonové 

překlady Best Unika 10, o průřezových rozměrech 200x100 mm, stabilizované VC maltou 

M10. 

Konstrukce stropů nad všemi podlažími jsou vyhotoveny jako monolitické, jednosměrně 

nebo křížem armované desky tl. 200 mm – navržené z betonu C20/25 a výztuží dle statického 

výpočtu z oceli B500B. Vykonzolované monolitické konstrukce musí být buď patřičně 

zatepleny nebo musí být tepelný most přerušen nosníky – systém Schöck Iso-Korb. 

1.8.5 SCHODIŠTĚ 

Železobetonová monolitická schodiště tříramenná, s akustickým oddělením od 

ostatních nosných konstrukcí pomocí ložiskových kotevních kapes a oddělujících lišt Schöck 

Tronsolate typ Z a typ L.  

1.8.6 KOMÍNOVÉ KONSTRUKCE 

Nejsou navrženy. 

1.8.7 STŘEŠNÍ KONSTRUCKE 

Konstrukce střechy je navržena jako plochá, se sklonem 3,0 %, s tepelnou izolací ve 

spádu, spádovanou pomocí spádových klínů z EPS200s a hydroizolací z PVC-P fólie Dekaplan 

77, tl. 1,5 mm, odolné proti prorůstání kořenů, s výztužnou vložkou ze skleněné síťoviny v 

jedné vrstvě. Výpis skladby konstrukcí, na vrchním líci je navržena extenzivní zeleň. 

Odvodnění je realizováno dvojicí střešních vpustí se čtyřmi pojistnými přepady. Parozábrana 

je realizována asfaltovým modifikovaným pásem SBS DEK Glastek special 40 mineral, tl. 

4 mm (nosná vložka z hliníkové folie). 

1.8.8 SKLADBY PODLAH A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Skladba podlah v obytných místností je uzpůsobena pro užití podlahového vytápění 

teplou vodou, ve společenských prostorech pak návrh skladby podlah podléhá normovým 
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požadavkům, vyvozených normou ČSN 74 4505. Veškeré kompletní konstrukce budou 

tepelně dimenzovány minimálně na současné požadavky pro splnění tepelně – technické 

normy (ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 2012). Tloušťka podlahové vrstvy v 1.S je 100 mm, v 1.NP 

200 mm a ve 2.NP 150 mm. 

Detailní výpis všech skladeb v příloze projektové dokumentace. 

1.8.9 VÝPLŇ OTVORŮ 

Výplně otvorů navrženy jako hliníkové systémy Schüco Heroal 77. S přerušováním 

tepelného mostu polyamidovými distančními rámečky Swisspacer (Ψ = 0,031 W/m.K) s 

vyplněným jádrem a izolačním trojsklem 4-18-4-18-4, Uf 0,95 W/m2K, Ug 0,50 W/m2K. Kotvení 

splňuje normu ČSN 74 6077-2014. Veškeré výplně otvorů budou tepelně dimenzovány 

minimálně na současné požadavky pro splnění tepelně – technické normy (ČSN 73 0540-

2:2011 + Z1 2012)  

1.8.10 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A VODĚ 

Hydroizolační souvrství spodní stavby z modifikovaných asfaltových pasů, zohledňující 

nízkou radonovou zátěž, v projektové dokumentaci doporučen protiradonový modifikovaný 

SBS asfaltový pás DEK Elastek AL 40 mineral (nosná vložka z hliníkové folie), v souvrství s 

modifikovaným SBS asfaltovým pásem DEK Glastek 50 special mineral (s nosnou vložkou z 

PE rohože). Oba pásy plnoplošně natavené k podkladu resp. v souvrství. Plošná drenáž je 

vyhotovena z nopové folie z PVC – DekDren NOP8, s nopy výšky 20 mm, ústící do liniové 

drenáže DN100 z perforované drenážní trouby z PVC, která je zasypána volně praným 

kamenivem fr.16/32 mm a chráněna geotextílií o gramáži 500 g/m2, která chrání proti vnikání 

jemné frakce hlinité půdy a tím zanášení drenážního systému, který ústní do drenážních 

vsaků a nesmí být totožný s vsaky pro vsakování srážkové vody, aby tato voda nebyla při 

havárii přiváděna k základovým konstrukcím. 

Hydroizolace ploché střechy z PVC-P fólie Dekaplan 77, tl. 1,5 mm, odolné proti 

prorůstání kořenů, s výztužnou vložkou ze skleněné síťoviny v jedné vrstvě.  

1.8.11 TEPELNÁ IZOLACE 

Spodní stavby – ochranná tepelná a mechanická izolace spodní stavby z XPS FIBRAN GF 

I 300 kPa tl. 100 mm, 1 250 x 600 mm, (STV λ = 0,035 W/mK). Ostatních konstrukcí stavby, 

které je třeba tepelně izolovat – EPS ISOVER 200 EPS tl. 120 A 80 mm, 1 000 x 500 mm, (STV 

λ = 0,034 W/mK). Objekt bytového domu není zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS, tepelná ochrana je realizována v cihelných blocích Porotherm 50T profi dryfix a to 

umístěním minerální vlny ve voštinách. Veškeré kompletní konstrukce budou tepelně 

dimenzovány minimálně na současné požadavky pro splnění tepelně – technické normy 

(ČSN 73 0540-2:2011 + Z1 2012). 

1.8.12 VNĚJŠÍ POVRCHY 

Vnější fasádní systém ve složení: 

Armovací omítka Baumit Procontact tl. 3 mm 

Podkladní jádrová omítka Baumit Termo tl. 30 mm 

Pohledová vrstva Baumit OpenTop tl. 2 mm (zrn.1,0 mm) 

Pohledová barva v bílošedé barvě, klempířské prvky a rámy výplní otvorů v antracitové 

barvě, bez zateplení a lokálně s obkladem ze štípané žuly a soklovou mozaikovou 

omítkovinou Baumit. 

1.8.13 VNITŘNÍ POVRCHY 

Vnitřní povrchy v 1.S upraveny vápenocementovou omítkou Baumit MPI 25L, tl. 15 mm 

případně keramickým obkladem, v nadzemních podlažích jsou pak vnitřní povrchy upraveny 
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vápenosádrovou omítkou Baumit L, hlazená tl. 10 mm. Případně pak keramickým obkladem 

dle požadavků budoucích majitelů bytových jednotek, avšak korespondující s celkovou 

filosofií moderního charakteru bytového domu. 

1.9 TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 

1.9.1 VYTÁPĚNÍ STAVBY 

Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem země/voda IVT Premium Line EQ, o 

maximálním akustickém výkonu Lw = 46 dB(A), uzavřeném v protihlukové konstrukci v 

technické místnosti v 1.S. V místnostech bude vytápění realizováno podlahovým vytápěním, 

tato technologie bude vyhotovena odbornou firmou s příslušnou kvalifikací. 

1.9.2 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY 

V objektu se nenachází vzduchotechnická zařízení, regulující teplotu vnitřního prostředí. 

Pouze Odvětrání WC, koupelen a spíží uvnitř objektu je zajištěno za pomocí axiálního 

ventilátoru MIXVERT TD 350/125 o maximálním akustickém výkonu Lw = 46 dB(A). Ventilátor 

bude uložen uvnitř objektu pod konstrukcí stropu. Kuchyňské digestoře jsou navrženy jako 

cirkulační. Prostor 1.S bude odvětrán přirozeně okny v suterénních typových světlíkách ACO 

Allround. 

1.9.3 ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 

Objektu bytového domu bude vybaven standardní zdravotně technologickými 

zařízeními – keramickou sanitou v komplexní dodávce zvoleného dodavatele. Tato zařízení 

budou napojena na vnitřní potrubí, které bude provozováno po řádné zkoušce vnitřních 

rozvodů (dle ČSN EN 12056-5 + Z1 5/03 a dle ČSN 75 6760 + Z1 10/15), ústících do kanalizační 

přípojky.  

Výše zmiňované objekty budou taktéž napojeny na přívod pitné vody, získávané z 

hlubinného vrtu na pozemku investorského záměru, upravovány a dezinfikovanými a řádně 

zkoušenými vnitřními rozvody (dle ČSN 75 5409).  

1.9.4 PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ 

Objekt nebude plynofikován.  

1.9.5 ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

V objektu budou vyhotoveny rozvody NN elektrické energie (dle ČSN 33 2000-6 ed.2 + 

Z1 4/2017). Elektrické instalace nízkého napětí – část 6 revize), a to odbornou firmou s 

patřičnou kvalifikací.  
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2 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

2.1 INFORMACE O MÍSTĚ STAVBY 

Navrhovaná stavba se 

nachází v obci Jemnice v okrese 

Třebíč, na parcelním čísle 

2822/1. Obec Jemnice leží cca 

13,5 km od města Dačice, což je 

přibližně 14 minut po silnici 

II.třídy/408. Obec leží zároveň 

cca 18,5 km od města Moravské 

Budějovice, což je přibližně 20 

minut po silnice II.třídy/152. [1] 

 

  

 

 

2.2 TRASA MATERIÁLU ZE STAVEBNIN DEK DAČICE 

Stavebniny DEK a.s. Dačice se nacházejí 14,1 km severozápadně od místa stavby. Ujetí 

této vzdálenosti trvá asi 15 minut, ale z důvodu velikosti soupravy se předpokládá doba 

raději 20 minut. Doprava zdícího, spojovacího a doplňkového materiálu bude zajištěna 

pomocí tahače DAF FT XF105.460 SC 4x2, za který bude zapřáhnutý 3 - NÁPRAVOVÝ 

VALNÍKOVÝ NÁVĚS RH125 P. Celková délka soupravy je 16,50 m. Dle technických podmínek 

Ministerstva dopravy TP 171, je pro tyto rozměry stanoven vnější poloměr otáčení 7,9 m. 

Hmotnost plně naložené soupravy může dostáhnout 42 t. 

Trasa začíná výjezdem vlevo ze stavebnin na ulici Berky z Dubé, poté řidič pokračuje asi 

500 m ke křižovatce se silnicí II. třídy Jemnická (bod 1), odkud se dá vpravo a pokračuje po 

silnici II.třídy/408. Další kritický bod se nachází už v obci Jemnice, řidič přijede po hlavní 

pozemní komunikaci a projede ulici Dačická, na kterou se napojí ulice Na Podolí, kde se 

nachází druhý a zároveň třetí kritický bod této cesty. Na 12,3 km od stavebnin se nachází 

levotočivá zatáčka (bod 2) a dále na 12,7 km se nachází pravotočivá zatáčka (bod 3). Řidič 

pokračuje po ulici Velká Brána, kde na 13,1 km projede levotočivou zatáčku (bod 4) a vzápětí 

po ní se dá doleva na ulici V Ráji. Na 13,4 km řidič odbočí z hlavní pozemní komunikace na 

vedlejší, na ulici Polická, na které se bude držet až do 14 km, kde odbočí ostře doprava 

Obrázek 1 - Staveniště na parcele 2822/1 [1] 

Obrázek 2 - Poloha obce Jemnice [1] 
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(bod 5). Za touto odbočkou pojede řidič po prašné cestě a přibližně po 100 m je staveniště 

po jeho levé ruce. [1] 

 

2.2.1 KRITICKÉ BODY TRASY MATERIÁLU 

2.2.1.1 KRITICKÝ BOD 1 

 

Poloměr oblouku = 9,0 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

9 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 KRITICKÝ BOD 2 

 

Poloměr oblouku = 12,0 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

12 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Kritické body po trase dopravy materiálu, 

Dačice [1] 

Obrázek 3 - Kritické body po trase dopravy 

materiálu, Jemnice [1] 

Obrázek 5 - Doprava materiálu, kritický bod 1 [1] 

Obrázek 6 - Doprava materiálu, kritický bod 2 [1] 
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2.2.1.3 KRITICKÝ BOD 3 

 

Poloměr oblouku = 51,0 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

51 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4 KRITICKÝ BOD 4 

 

Poloměr oblouku = 17,0 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

17 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Doprava materiálu, kritický bod 3 [1] 

Obrázek 8 - Doprava materiálu, kritický bod 4 [1] 
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2.2.1.5 KRITICKÝ BOD 5 

 

Poloměr oblouku = 13,0 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

13 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 TRASA BETONOVÉ SMĚSI Z BETONÁRNY CEMEX DAČICE 

Betonárna CEMEX se nachází 14,6 km severozápadně od místa stavby. Na ujetí této 

vzdálenosti je zapotřebí 16 minut. Jelikož se jedná o autodomíchávač je počítáno cca 20 

minut. Přepravu zajišťuje mix od společnosti CEMEX s objemem 9 m3. Celková délka vozidla 

je 9,2 m a výška 3,78 m, hmotnost autodomíchávače je přibližně 32 t. Dle technických 

podmínek Ministerstva dopravy TP 171, je pro tyto rozměry stanoven vnější poloměr otáčení 

9,77 m. Dále autočerpadlo od společnosti CEMEX s výložníkem 32 m, jehož délka je 10,0 m a 

poloměr otáčení je dle technických podmínek Ministerstva dopravy TP 171 roven hodnotě 

10,05 m. Jelikož poloměr otáčení autočerpadla je větší, je trasa posuzována na tento 

poloměr, tedy 10,05 m. 

Cesta začíná výjezdem z betonárny na ulici Učňovská, po 230 metrech se nachází první 

křižovatka a první kritický bod (bod 1). Na této křižovatce se dá řidič doprava a pokračuje po 

třídě 9. května. Na 1,6 km je další křižovatka, která se nachází na Palackého náměstí, na této 

křižovatce se dá řidič doleva a pokračuje po ulici Masarykova. Na 1,7 km řidič přejede 

železniční přejezd a pokračuje rovně po ulici Jemnická a pokračuje po silnici II.třídy/408. Další 

kritický bod se nachází už v obci Jemnice, řidič přijede po hlavní pozemní komunikaci a 

projede ulici Dačická, na kterou se napojí ulice Na Podolí, kde se nachází druhý a zároveň 

třetí kritický bod této cesty. Na 12,3 km od stavebnin se nachází levotočivá zatáčka (bod 2) a 

dále na 12,7 km se nachází pravotočivá zatáčka (bod 3). Řidič pokračuje po ulici Velká Brána, 

kde na 13,1 km projede levotočivou zatáčku (bod 4) a vzápětí po ní se dá doleva na ulici V Ráji. 

Na 13,4 km řidič odbočí z hlavní pozemní komunikace na vedlejší, na ulici Polická, na které 

se bude držet až do 14 km, kde odbočí ostře doprava (bod 5). Za touto odbočkou pojede řidič 

po prašné cestě a přibližně po 100 m je staveniště po jeho levé ruce. 

 

Obrázek 9 - Doprava materiálu, kritický bod 5 [1] 
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2.3.1 KRITICKÉ BODY TRASY BETONOVÉ SMĚSI 

2.3.1.1 KRITICKÝ BOD 1 

 

Poloměr oblouku = 19,0 m 

Poloměr soupravy = 10,05 m 

19 m > 10,05 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2 KRITICKÝ BOD 2 

 

Poloměr oblouku = 12,0 m 

Poloměr soupravy = 10,05 m 

12 m > 10,05 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 - Kritické body po trase dopravy 

betonové směsi, Dačice [1] 
Obrázek 10 - Kritické body po trase dopravy 

betonové směsi, Jemnice [1] 

Obrázek 12 - Doprava betonové směsi, kritický bod 1 [1] 

Obrázek 13 - Doprava betonové směsi, kritický bod 2 [1] 
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2.3.1.3 KRITICKÝ BOD 3 

 

Poloměr oblouku = 51,0 m 

Poloměr soupravy = 10,05 m 

51 m > 10,05 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4 KRITICKÝ BOD 4 

 

Poloměr oblouku = 17,0 m 

Poloměr soupravy = 10,05 m 

17 m > 10,05 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Doprava betonové směsi, kritický bod 3 [1] 

Obrázek 15 - Doprava betonové směsi, kritický bod 4 [1] 
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KRITICKÝ BOD 5 

 

Poloměr oblouku = 13,0 m 

Poloměr soupravy = 10,05 m 

13 m > 10,05 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 TRASA JEŘÁBU LIEBHERR 42 K.1 ZE SPOLEČNOSTI LIEBHERR 

Jeřáb Liebherr 42 K.1 bude vypůjčen ze společnosti Liebherr – stavební stroje CZ s.r.o. 

Firma sídlí na adrese Vintrovna 17, 664 41 Popůvky u Brna a je vzdálená 84 km od místa 

stavby. Na ujetí této vzdálenosti je zapotřebí čas 86 minut, ale vzhledem k rozměrům a váze 

jeřábu je uvažováno s dobou 120 minut. Vozík, na kterém je samostavitelný jeřáb umístěn, 

je určený pro přepravu jeřábu a bude zapřáhnutý za tahač DAF FT XF105.460 SC 4x2. Celková 

délka této soupravy činí 19,36 m. Pronajímatel jeřábu uvádí hodnotu vnějšího poloměru 

otáčení jako 10,35 m. Výška soupravy nepřesáhne hodnotu 3,8 m. Celková hmotnost je rovna 

cca 35,9 t. Jelikož souprava dosahuje rozměrů 19,36 m, tak nevyhoví maximálním hodnotám 

stanovených vyhláškou č. 341/2014 Sb., novelizovaná 1.1.2015 (Vyhláška o schvalování 

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích), která stanovuje maximální délku soupravy 15 m. Z toho důvodu bude 

podána žádost dle Ministerstva dopravy o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 

silnic – přepravy rozměrného nákladu. 

 

Trasa začne výjezdem z areálu firmy Liebherr na ulici Vintrovna a řidič bude dále 

pokračovat vlevo po silnici II/602 a I/23. Na 5,8 km řidič odbočí doleva a bude pokračovat 

v jízdě po silnici II/394 až do obce Ivančice, kde se na křižovatce s ulicí Oslavanská vydá 

doleva. Tato křižovatka se nachází na 16,1 km a je zároveň prvním kritickým bodem (bod 1). 

Obrázek 16 - Doprava betonové směsi, kritický bod 5 [1] 

Obrázek 17 - Věžový jeřáb Liebherr 42 K.1 [2] 
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Řidič ujede 300 metrů a na další křižovatce (bod 2) pojede doprava po ulici Tomáše 

Procházky. Řidič bude pokračovat po silnici II/152 kde je na 18,5 km šikana s nacházejícími 

se kritickými body (bod 3, bod 4). Další kritický bod (bod 5) se nachází na 23,6 km, jedná se o 

kruhový objezd, řidič vyjede prvním výjezdem a bude dále pokračovat po ulici Nová. 

Následuje dlouhý úsek po silnici II/152 až do 56,3 km, kde se nachází křižovatka (bod 6), na 

této křižovatce řidič zatočí doleva. Další dva kritické body se nachází v obci Moravské 

Budějovice. Na 64,6 km se na křižovatce (bod 7) dá řidič doleva a o 200 metrů dál, na další 

křižovatce (bod 8) řidič zatočí doprava. Při výjezdu z obce Moravské Budějovice se na 65,8 km 

nachází kruhový objezd (bod 9), který řidič projede rovně (vyjede třetím výjezdem). Ze silnice 

II/152 řidič sjede až v obci Jemnice na 83,8 km, kde na křižovatce (bod 10) zatočí doleva a 

bude pokračovat po ulici V Ráji. Na 84,1 km řidič odbočí z hlavní pozemní komunikace na 

vedlejší, na ulici Polická, na které pojede 500 metrů, následně odbočí ostře doprava (bod 11). 

Za touto odbočkou pojede řidič po prašné cestě a přibližně po 100 m je staveniště po jeho 

levé ruce. 

2.4.1 KRITICKÉ BODY TRASY JEŘÁBU 

2.4.1.1 KRITICKÝ BOD 1 

 

Poloměr oblouku = 17,0 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

17 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.2 KRITICKÝ BOD 2 

 

Poloměr oblouku = 14,0 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

14 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 - Doprava věžového jeřábu, kritický bod 1 [1] 

Obrázek 19 - Doprava věžového jeřábu, kritický bod 2 [1] 
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2.4.1.3 KRITICKÝ BOD 3, KRITICKÝ BOD 4 

BOD 3 

Poloměr oblouku = 20,0 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

20 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

 

BOD 4 

Poloměr oblouku = 15,0 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

15 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.4 KRITICKÝ BOD 5 

 

Poloměr oblouku = 51,5 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

51,5 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.5 KRITICKÝ BOD 6 

 

Poloměr oblouku = 15,0 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

15,0 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 - Doprava věžového jeřábu, kritický bod 3 

a kritický bod 4 [1] 

Obrázek 21 - Doprava věžového jeřábu, kritický bod 5 [1] 

Obrázek 22 - Doprava věžového jeřábu, kritický bod 6 [1] 
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2.4.1.6 KRITICKÝ BOD 7 

 

Poloměr oblouku = 28,0 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

28,0 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.7 KRITICKÝ BOD 8 

 

Poloměr oblouku = 18,0 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

18,0 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.8 KRITICKÝ BOD 9 

 

Poloměr oblouku = 13,4 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

13,4 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

Poloměr oblouku = 14,8 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

14,8 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

Poloměr oblouku = 15,4 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

15,4 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

 

Obrázek 23 - Doprava věžového jeřábu, kritický bod 7 [1] 

Obrázek 24 - Doprava věžového jeřábu, kritický bod 8 [1] 

Obrázek 25 - Doprava věžového jeřábu, kritický bod 9 [1] 
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2.4.1.9 KRITICKÝ BOD 10 

 

Poloměr oblouku = 35,0 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

35,0 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.10 KRITICKÝ BOD 11 

 

Poloměr oblouku = 13,0 m 

Poloměr soupravy = 10,35 m 

13 m > 10,35 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.11 KRITICKÝ BOD 12, PŘEJEZD MOSTU NA SILNICI II/152 

 

Povolené zatížení mostu = 19 t 

Váha soupravy = 35,9 t 

35,9 t > 19 t => NEVYHOVÍ 

 

Průjezd bude umožněn na základě 

rozpočítání zátěže do všech částí nápravy. 

Po konzultaci s odborníkem ze společnosti 

Liebherr jsem byl ujištěn, že průjezd bude 

bezproblémový skrz rozpočítání zatížení do 

všech náprav. Celková hmotnost na 

nápravu bude činit cca 6 t. 

 

Obrázek 26 - Doprava věžového jeřábu, kritický bod 10 [1] 

Obrázek 27 - Doprava věžového jeřábu, kritický bod 11 [1] 

Obrázek 28 - Doprava věžového jeřábu, kritický bod 12 [1] 
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2.5 TRASA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE ZE SPOLEČNOSTI FERRUM 

Ocelárna FERRUM s.r.o. se nachází na adrese Chelčického 260, 676 02 Moravské 

Budějovice 2 a od místa stavby je vzdálena 21,7 km směrem na severovýchod. Ujetí této 

vzdálenosti trvá asi 25 minut, ale z důvodu velikosti soupravy se předpokládá doba raději 30 

minut. Doprava betonářské výztuže bude zajištěna pomocí tahače DAF FT XF105.460 SC 4x2, 

za který bude zapřáhnutý 3 - NÁPRAVOVÝ VALNÍKOVÝ NÁVĚS RH125 P. Celková délka 

soupravy je 16,50 m. Dle technických podmínek Ministerstva dopravy TP 171, je pro tyto 

rozměry stanoven vnější poloměr otáčení 7,9 m. Hmotnost plně naložené soupravy může 

dostáhnout 42 t. 

Trasa začíná výjezdem vlevo z ocelárny na ulici Chelčického, poté řidič pokračuje asi 

880 m po této ulici až do chvíle, kdy se dostane na křižovatku (bod 1). Řidič odbočí doleva a 

pokračuje po ulici 1. máje. Křižovatku na 950 m řidič pojede rovněž doleva a stále se drží na 

ulici 1. máje. Na 1,2 km řidič odbočí doprava na křižovatce s ulicí Palackého. Na 1,5 km se 

nachází levotočivá zatáčka (bod 2) a o 200 m dále projede řidič křižovatkou (bod 3) doprava 

a pokračuje po ulici Husova. Při výjezdu z obce Moravské Budějovice se na 2,7 km nachází 

kruhový objezd (bod 4), který řidič projede rovně (vyjede třetím výjezdem). Ze silnice II/152 

řidič sjede až v obci Jemnice na 20,7 km, kde na křižovatce (bod 5) zatočí doleva a bude 

pokračovat po ulici V Ráji. Na 21 km řidič odbočí z hlavní pozemní komunikace na vedlejší, 

na ulici Polická na které pojede 500 metrů, následně odbočí ostře doprava (bod 6). Za touto 

odbočkou pojede řidič po prašné cestě a přibližně po 100 m je staveniště po jeho levé ruce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 KRITICKÉ BODY TRASY VÝZTUŽE 

2.5.1.1 KRITICKÝ BOD 1 

 

Poloměr oblouku = 18,5 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

18,5 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29 - Kritické body po trase dopravy 

betonářské výztuže, Moravské Budějovice [1] 

Obrázek 30 - Kritické body po trase dopravy 

betonářské výztuže, Jemnice [1] 

Obrázek 31 - Doprava betonářské výztuže, kritický bod 1 [1] 
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2.5.1.2 KRITICKÝ BOD 2 

 

Poloměr oblouku = 28,0 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

28,0 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.3 KRITICKÝ BOD 3 

 

Poloměr oblouku = 18,0 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

18,0 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.4 KRITICKÝ BOD 4 

 

Poloměr oblouku = 13,4 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

13,4 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

Poloměr oblouku = 14,8 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

14,8 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

Poloměr oblouku = 15,4 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

15,4 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

 

Obrázek 32 - Doprava betonářské výztuže, kritický bod 2 [1] 

Obrázek 33 - Doprava betonářské výztuže, kritický bod 3 [1] 

Obrázek 34 - Doprava betonářské výztuže, kritický bod 4 [1] 
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2.5.1.5 KRITICKÝ BOD 5 

 

Poloměr oblouku = 35,0 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

35,0 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.6 KRITICKÝ BOD 6 

 

Poloměr oblouku = 13,0 m 

Poloměr soupravy = 7,9 m 

13 m > 7,9 m => VYHOVÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.7 KRITICKÝ BOD 7, PŘEJEZD MOSTU NA SILNICI II/152 

 

Povolené zatížení mostu = 19 t 

Váha soupravy = 42 t 

42 t > 19 t => NEVYHOVÍ 

 

Průjezd bude umožněn na základě 

rozpočítání zátěže do všech částí nápravy. 

Celková hmotnost na nápravu bude činit cca 

0,7 t. 

 

 

 

Obrázek 35 - Doprava betonářské výztuže, kritický bod 5 [1] 

Obrázek 36 - Doprava betonářské výztuže, kritický bod 6 [1] 

Obrázek 37 - Doprava betonářské výztuže, kritický bod 7 [1] 
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3 VÝKAZ VÝMĚR PRO ZADANOU TECHNOLOGICKOU ETAPU 

3.1 SVISLÉ KONSTRUKCE 

3.1.1 NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM 50T PROFI DRYFIX 

3.1.1.1 1.NP 

3.1.1.1.1 SEVERNÍ STĚNA 

Tabulka 1 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 1.NP, severní 

strana 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,8 21,3 1 59,64

Okno O1 0,75 0,75 2 1,13

Okno O4 0,75 3 2 4,5

Dveře D1 2,55 1,75 1 4,46

Překlad P1 0,25 1 2 0,5

Překlad P4 0,25 3,5 2 1,75

Překlad P6 0,25 2 1 0,5

46,80

2,34

49,14PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.1.1.2 VÝCHODNÍ STĚNA 

Tabulka 2 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 1.NP, východní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,8 17 1 47,6

Okno O3 1,5 2 2 6

Překlad P3 0,25 2,5 2 1,25

40,35

2,02

42,37PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.1.1.3 JIŽNÍ STĚNA 

Tabulka 3 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 1.NP, jižní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,8 21,3 1 59,64

Okno O2 2,35 1,25 2 5,88

Dveře D2 2,35 5 2 23,5

Překlad P2 0,25 1,5 2 0,75

Překlad P5 0,25 5,5 2 2,75

26,77

1,34

28,10PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.1.1.4 ZÁPADNÍ STĚNA 

Tabulka 4 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 1.NP, západní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,8 15 1 42

Okno O3 1,5 2 2 6

Překlad P3 0,25 2,5 2 1,25

34,75

1,74

36,49PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 
 

Obrázek 38 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 1.NP 
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3.1.1.2 2.NP 

3.1.1.2.1 SEVERNÍ STĚNA  

  
Tabulka 5 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 2.NP, severní 

stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 21,3 1 58,58

Okno O4 0,75 3 1 2,25

Okno O5 0,75 2 1 1,5

Okno O6 0,75 1,75 1 1,31

Překlad P3 0,25 2,5 1 0,63

Překlad P4 0,25 3,5 1 0,88

Překlad P13 0,25 2,25 1 0,56

51,45

2,57

54,02PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.1.2.2 VÝCHODNÍ STĚNA 

Tabulka 6 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 2.NP, východní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 15,35 1 42,21

Okno O3 1,5 2 2 6

Překlad P3 0,25 2,5 2 1,25

34,96

1,75

36,71PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.1.2.3 JIŽNÍ STĚNA 

Tabulka 7 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 2.NP, jižní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 21,3 1 58,58

Okno O2 2,35 1,25 2 5,88

Dveře D3 2,3 5 2 23

Překlad P2 0,25 1,5 2 0,75

Překlad P5 0,25 5,5 2 2,75

26,20

1,31

27,51PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.1.2.4 ZÁPADNÍ STĚNA 

Tabulka 8 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 2.NP, západní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 13,5 1 37,13

Okno O3 1,5 2 2 6

Překlad P3 0,25 2,5 2 1,25

29,88

1,49

31,37PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 
 

 

 

 

Obrázek 39 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 2.NP 
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3.1.2 NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO POROTHERM 30 AKU Z   

3.1.2.1 1.NP 

3.1.2.1.1 PROSTOR 1 

Tabulka 9 - Porotherm 30 AKU Z, 1.NP, prostor 1 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 3,05 6,7 1 20,44

Dveře D3 2,05 1,5 1 3,08

Překlad P7 0,25 1,75 1 0,44

16,92

0,85

17,77PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.2.1.2 PROSTOR 2 

Tabulka 10 - Porotherm 30 AKU Z, 1.NP, prostor 2 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 3,05 6,73 1 20,53

Dveře D11 2,7 1,73 1 4,67

15,86

0,79

16,65PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.2.1.3 PROSTOR 3 

Tabulka 11 - Porotherm 30 AKU Z, 1.NP, prostor 3 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 3,05 15,08 1 45,99

Dveře D4 2,02 1 2 4,04

Překlad P8 0,25 1,25 2 0,63

41,33

2,07

43,40PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.2.1.4 PROSTOR 4 

Tabulka 12 - Porotherm 30 AKU Z, 1.NP, prostor 4 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 3,05 7,75 1 23,64

23,64

1,18

24,82PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

  

3.1.2.2 2.NP 

3.1.2.2.1 PROSTOR 1 

Tabulka 13 - Porotherm 30 AKU Z, 2.NP, prostor 1 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 17,6 1 48,4

Dveře D4 2,02 1 2 4,04

Překlad P8 0,25 1,25 2 0,63

43,74

2,19

45,92PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

Obrázek 40 - Porotherm 30 AKU Z, 1.NP 

Obrázek 41 - Porotherm 30 AKU Z, 2.NP 
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3.1.2.2.2 PROSTOR 2 

Tabulka 14 - Porotherm 30 AKU Z, 2.NP, prostor 2 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 9,2 1 25,30

25,30

1,27

26,57PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.3 NOSNÉ VNITŘNÍ ZDIVO POROTHERM 25 AKU Z PROFI 

3.1.3.1 1.NP 

3.1.3.1.1 PROSTOR 1 

Tabulka 15 - Porotherm 25 AKU Z Profi, 1.NP, prostor 1 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 3,05 5,6 2 34,16

Dveře D7 2,02 1 2 4,04

Dveře D8 2,02 0,9 2 3,64

Překlad P8 0,25 1,25 4 1,25

25,23

1,26

26,50PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.3.1.2 PROSTOR 2 

Tabulka 16 - Porotherm 25 AKU Z Profi, 1.NP, prostor 2 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 3,05 16,8 1 51,24

Dveře D5 2,02 1 2 4,04

Dveře D6 2,02 1 2 4,04

Překlad P9 0,25 2,25 4 2,25

40,91

2,05

42,96PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.3.2 2.NP 

3.1.3.2.1 PROSTOR 1 

Tabulka 17 - Porotherm 25 AKU Z Profi, 2.NP, prostor 1

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 13,2 1 36,3

Dveře D7 2,02 1 1 2,02

Dveře D8 2,02 0,9 2 3,64

Dveře D14 2,02 0,8 4 6,46

Překlad P8 0,25 1,25 3 0,94

Překlad P14 0,25 2,55 4 2,55

20,69

1,03

21,73PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

Obrázek 42 - Porotherm 25 AKU Z Profi, 1.NP 

Obrázek 43 - Porotherm 25 AKU Z Profi, 2.NP 
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3.1.4 PŘÍČKOVÉ VNITŘNÍ ZDIVO POROTHERM 11,5 DRYFIX 

3.1.4.1 1.NP 

3.1.4.1.1 PROSTOR 1 

Tabulka 18 - Porotherm 11,5 Dryfix, 1.NP, prostor 1 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,15 3 1 6,45

6,45

0,32

6,77PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.4.1.2 PROSTOR 2 

Tabulka 19 - Porotherm 11,5 Dryfix, 1.NP, prostor 2 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 3,05 10,82 2 66,00

Dvířka šachta 0,6 0,6 2 0,72

65,28

3,26

68,55PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.4.2 2.NP 

3.1.4.2.1 PROSTOR 1 

Tabulka 20 - Porotherm 11,5 Dryfix, 2.NP, prostor 1 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 0,9 8,7 1 7,83

7,83

0,39

8,22PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.4.2.2 PROSTOR 2 

Tabulka 21 - Porotherm 11,5 Dryfix, 2.NP, prostor 2 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 12,18 2 66,99

Dveře D15 2,02 0,8 2 3,23

Dvířka šachta 0,6 0,6 2 0,72

Překlad P12 0,25 2 2 1,00

62,04

3,10

65,14PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.5 PŘÍČKOVÉ VNITŘNÍ ZDIVO POROTHERM 14 PROFI DRYFIX 

3.1.5.1 1.NP 

3.1.5.1.1 PROSTOR 1 

Tabulka 22 - Porotherm 14 Profi Dryfix, 1.NP, prostor 1 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 3,05 1,2 1 3,66

Dveře D10 2,02 0,9 1 1,82

Překlad P11 0,25 1,25 1 0,31

1,53

0,08

1,61PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 
 

 

 

 

Obrázek 44 - Porotherm 11,5 Dryfix, 1.NP 

Obrázek 45 - Porotherm 11,5 Dryfix, 2.NP 

Obrázek 46 - Porotherm 14 Profi Dryfix, 1.NP 
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3.1.6 PŘÍČKOVÉ VNITŘNÍ ZDIVO AKUSTICKÉ POROTHERM 11,5 AKU 

3.1.6.1 1.NP 

3.1.6.1.1 PROSTOR 1 

Tabulka 23 - Porotherm 11,5 AKU, 1.NP, prostor 1 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 3,05 3,24 2 19,76

Dvířka šachta 0,6 0,6 2 0,72

19,04

0,95

20,00PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.6.1.2 PROSTOR 2 

Tabulka 24 - Porotherm 11,5 AKU, 1.NP, prostor 2

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 3,05 5,1 2 31,11

Dveře D7 2,02 1 2 4,04

Překlad P10 0,25 1,25 2 0,625

26,45

1,32

27,77PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.6.1.3 PROSTOR 3 

Tabulka 25 - Porotherm 11,5 AKU, 1.NP, prostor 3 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 3,05 5,05 2 30,81

Dveře D8 2,02 0,9 2 3,64

Dveře D9 2,02 0,8 2 3,23

Překlad P10 0,25 1,25 4 1,25

22,69

1,13

23,82PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.6.1.4 PROSTOR 4 

Tabulka 26 - Porotherm 11,5 AKU, 1.NP, prostor 4 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 3,05 3,89 1 11,86

Dveře D5 2,02 1 1 2,02

Překlad P12 0,25 2 1 0,5

9,34

0,47

9,81PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.6.2 2.NP 

3.1.6.2.1 PROSTOR 1 

Tabulka 27 - Porotherm 11,5 AKU, 2.NP, prostor 1

NÁZEV VÝŠKA [m]  DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 4,5 1 12,38

12,38

0,62

12,99PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

Obrázek 47 - Porotherm 11,5 AKU, 1.NP 

Obrázek 48 - Porotherm 11,5 AKU, 2.NP 
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3.1.6.2.2 PROSTOR 2 

Tabulka 28 - Porotherm 11,5 AKU, 2.NP, prostor 2 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 7,65 2 42,08

Dvířka šachta 0,6 0,6 2 0,72

41,36

2,07

43,42PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.6.2.3 PROSTOR 3 

Tabulka 29 - Porotherm 11,5 AKU, 2.NP, prostor 3 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 6,97 2 38,335

Dveře D8 2,02 0,8 2 3,232

Dveře D17 2,02 1 2 4,04

Překlad P10 0,25 1,25 2 0,625

Překlad P12 0,25 2 2 1

29,44

1,47

30,91PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.7 DÍLCE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BEST 500x300x250 

3.1.7.1 1.NP 

3.1.7.1.1 PROSTOR 1 

Tabulka 30 - Dílce ztraceného bednění BEST 

500x300x250, 1.NP, prostor 1 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,7 1 1 2,70

0,14

2,84PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

 
SPOTŘEBA BETONU: 0,19 m3/m2 [3] 

BETON C20/25: 2,84 x 0,19 = 0,54 m3 

VÝZTUŽ B500B: Ø10 dl. 22,6 m 

3.1.7.1.2 PROSTOR 2 

Tabulka 31 - Dílce ztraceného bednění BEST 

500x300x250, 1.NP, prostor 2 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,645 2,5 1 6,61

0,33

6,94

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA STĚNY  
SPOTŘEBA BETONU: 0,19 m3/m2 [3] 

BETON C20/25: 6,94 x 0,19 = 1,32 m3 

VÝZTUŽ B500B: Ø10 dl. 55,5 m 

Obrázek 49 - Dílce ztraceného bednění BEST 

500x300x250, 1.NP 
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3.1.8 IMPREGNOVANÉ ZAKLÁDACÍ ZDIVO POROTHERM 38 TS PROFI 

3.1.8.1 1.NP 

3.1.8.1.1 SEVERNÍ STĚNA 

Tabulka 32 - Porotherm 38 TS Profi, 1.NP, severní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 0,25 21,3 1 5,33

Dveře D1 0,25 1,75 1 0,44

4,89

0,24

5,13PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.8.1.2 VÝCHODNÍ STĚNA 

Tabulka 33 - Porotherm 38 TS Profi, 1.NP, východní 

stěna

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 0,25 18 1 4,50

0,23

4,73PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

 

3.1.8.1.3 JIŽNÍ STĚNA 

Tabulka 34 - Porotherm 38 TS Profi, 1.NP, jižní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 0,25 21,3 1 5,33

Dveře D2 0,25 5 2 2,50

2,83

0,14

2,97PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.1.8.1.4 ZÁPADNÍ STĚNA  

Tabulka 35 - Porotherm 38 TS Profi, 1.NP, západní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 0,25 15 1 3,75

0,19

3,94PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

 

3.1.9 ŽB SLOUPY 

3.1.9.1 2.NP 

3.1.9.1.1 PROSTOR 1 

Tabulka 36 - Železobetonové sloupy, 2.NP, prostor 1 

NÁZEV VÝŠKA [m] ŠÍŘKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

Sloup 2,6 0,25 0,25 2 0,33

0,02

0,34KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

 

3.1.9.1.2 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 0,34 m3 

3.1.9.1.3 VÝZTUŽ B500B 

SPOTŘEBA VÝZTUŽE: 120 kg/m3 => 41 kg 

Jedná se pouze o předběžný odhad spotřeby 

výztuže, bude upřesněno dle výpočtu statika. 

 

Obrázek 50 - Porotherm 38 TS Profi, 1.NP 
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3.2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

3.2.1 STROPY NAD 1.NP 

3.2.1.1 MONOLITICKÉ ŽB PRŮVLAKY 

Tabulka 37 - Monolitické železobetonové průvlaky, 1.NP 

NÁZEV ROZMĚR 1 [m] ROZMĚR 2 [m] ROZMĚR 3 [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

ZN1 0,38 0,45 6,6 1 1,13

ZT2 0,3 0,2 2,225 1 0,13

ZT3 0,3 0,2 1,95 1 0,12

ZT4 0,25 0,4 8,25 2 1,65

3,03

0,15

3,18KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

OBJEM CELKEM

 

3.2.1.1.1 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 3,18 m3 

3.2.1.1.2 VÝZTUŽ B500A 

SPOTŘEBA VÝZTUŽE: 120 kg/m3 => 382 kg 

Jedná se pouze o předběžný odhad spotřeby 

výztuže, bude upřesněno dle výpočtu statika. 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 DESKY KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ 

Tabulka 38 - Desky křížem vyztužené, 1.NP 

NÁZEV PŮDORYSNÁ PLOCHA [m2] VÝŠKA [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

MD7 21,36 0,2 1 4,27

MD8 10,98 0,2 1 2,20

MD9 8,41 0,2 1 1,68

MD10 24,83 0,2 1 4,97

13,12

0,66

13,77KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

OBJEM CELKEM

 

3.2.1.2.1 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 13,77 m3 

3.2.1.2.2 VÝZTUŽ B500A 

SPOTŘEBA VÝZTUŽE: 120 kg/m3 => 1652 kg 

Jedná se pouze o předběžný odhad spotřeby 

výztuže, bude upřesněno dle výpočtu statika. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 51 - Železobetonové sloupy, 2.NP 

Obrázek 52 - Monolitické železobetonové 

průvlaky, 1.NP 

Obrázek 53 - Desky křížem vyztužené, 1.NP 
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3.2.1.3 DESKY JEDNOSMĚRNĚ VYZTUŽENÉ 

Tabulka 39 - Desky jednosměrně vyztužené, 1.NP 

NÁZEV PŮDORYSNÁ PLOCHA [m2] VÝŠKA [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

MD11 41,1 0,2 2 16,44

MD12 20,59 0,2 2 8,24

MD13 14,47 0,25 2 7,24

31,91

1,60

33,51KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

OBJEM CELKEM

 

3.2.1.3.1 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 35,1 m3 

3.2.1.3.2 VÝZTUŽ B500A 

SPOTŘEBA VÝZTUŽE: 120 kg/m3 => 4 212 kg 

Jedná se pouze o předběžný odhad spotřeby 

výztuže, bude upřesněno dle výpočtu statika. 

 

 

 

 

3.2.1.4 KONZOLOVÉ DESKY 

Tabulka 40 - Konzolové desky, 1.NP 

NÁZEV PŮDORYSNÁ PLOCHA [m2] VÝŠKA [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

KD1 6,84 0,2 1 1,37

KD2 8,6 0,1 1 0,86

KD3 23,66 0,15 1 3,55

5,78

0,29

6,07KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

OBJEM CELKEM

 

3.2.1.4.1 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 6,07 m3 

3.2.1.4.2 VÝZTUŽ B500A 

SPOTŘEBA VÝZTUŽE: 120 kg/m3 => 728 kg 

Jedná se pouze o předběžný odhad spotřeby 

výztuže, bude upřesněno dle výpočtu statika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 54 - Desky jednosměrně vyztužené, 1.NP 

Obrázek 55 - Konzolové desky, 1.NP 
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3.2.1.5 DOBETONÁVKY 

Tabulka 41 - Dobetonávky, 1.NP 

NÁZEV PŮDORYSNÁ PLOCHA [m2] VÝŠKA [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

DO4 0,34 0,2 1 0,07

DO5 0,17 0,2 1 0,03

0,10

0,01

0,11KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

OBJEM CELKEM

 

3.2.1.5.1 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 0,11 m3 

3.2.1.5.2 VÝZTUŽ KARI SÍŤ 50/50/6 

Jedná se o konstrukční výztuž ve formě kari 

sítě ve dvou vrstvách nad sebou o rozměrech 

300x960 mm a dvě sítě o rozměrech 300x460 mm. 

 

 

3.2.1.6 MONOLITICKÉ ŽB VĚNCE 

Tabulka 42 - Monolitické železobetonové věnce, 1.NP 

NÁZEV ROZMĚR 1 [m] ROZMĚR 2 [m] DÉLKA [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

V1 0,3 0,2 49,33 1 2,96

V2 0,21 0,2 31,84 1 1,34

V3 0,25 0,2 27,7 1 1,39

V4 0,5 0,25 23,3 1 2,91

8,59

0,43

9,02KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

OBJEM CELKEM

 

3.2.1.6.1 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 9,02 m3 

3.2.1.6.2 VÝZTUŽ B500A 

SPOTŘEBA VÝZTUŽE: 120 kg/m3 => 1082 kg 

Jedná se pouze o předběžný odhad spotřeby 

výztuže, bude upřesněno dle výpočtu statika. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.7 KERAMICKÉ VĚNCOVKY PTH VT8/25DF 

Tabulka 43 - Keramické věncovky PTH VT8/25DF, 1.NP 
NÁZEV DÉLKA [m]

W1 23,97

ZTRATNÉ 5% 1,20

DÉLKA CELKEM 25,17  
POTŘEBA: 51 KS 

 

Obrázek 56 - Dobetonávky, 1.NP 

Obrázek 57 - Monolitické železobetonové věnce, 

1.NP 
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3.2.1.8 KERAMICKÉ PŘEKLADY 

KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM KP7 NOSNÉ, NAD ROLETOVÝMI SCHRÁNKAMI PTH 

VARIO UNI 

PTH KP7 1500x70x238 1 KS 

PTH KP7 2500x70x238 3 KS 

PTH KP7 3500x70x238 1 KS 

3.2.1.9 TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 

3.2.1.9.1 TL. 160 mm 

Tabulka 44 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 160 mm, 1.NP 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] PLOCHA [m2]

EPS 200 TL. 160mm 0,25 33 8,25

0,41

8,66PLOCHA IZOLACE

PROŘEZ, ZTRATNÉ 5%

 

3.2.1.9.2 TL. 120 mm 

Tabulka 45 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 120 mm, 1.NP 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] PLOCHA [m2]

EPS 200 TL. 120mm 0,25 6,83 1,71

EPS 200 TL. 120mm 2 4,83 9,66

11,37

0,57

11,94PLOCHA IZOLACE

PROŘEZ, ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.2.1.9.3 TL. 100 mm 

Tabulka 46 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 100 mm, 1.NP 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] PLOCHA [m2]

EPS 200 TL. 100mm 0,25 36,63 9,16

EPS 200 TL. 100mm 1 27,05 27,05

EPS 200 TL. 100mm 1,75 5,75 10,06

46,27

2,31

48,58PLOCHA IZOLACE

PROŘEZ, ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.2.1.9.4 TL. 50 mm 

Tabulka 47 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 50 mm, 1.NP 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] PLOCHA [m2]

EPS 200 TL. 50mm 0,25 57,8 14,45

EPS 200 TL. 50mm 1 17,3 17,30

EPS 200 TL. 50mm 1,75 5,75 10,06

41,81

2,09

43,90PLOCHA IZOLACE

PROŘEZ, ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM
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3.2.2 STROPY NAD 2.NP 

3.2.2.1 MONOLITICKÉ ŽB PRŮVLAKY, BETON C20/25 XC1 

Tabulka 48 - Monolitické železobetonové průvlaky, 2.NP 

NÁZEV ROZMĚR 1 [m] ROZMĚR 2 [m] ROZMĚR 3 [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

ZT5 0,4 0,25 3,39 2 0,68

ZT6 0,4 0,25 4,62 2 0,92

1,60

0,08

1,68KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

OBJEM CELKEM

 

3.2.2.1.1 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 1,68 m3 

3.2.2.1.2 VÝZTUŽ B500A 

SPOTŘEBA VÝZTUŽE: 120 kg/m3 => 202 kg 

Jedná se pouze o předběžný odhad spotřeby 

výztuže, bude upřesněno dle výpočtu statika. 

 

 

 

3.2.2.2 DESKY KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ 

Tabulka 49 - Desky křížem vyztužené, 2.NP 

NÁZEV PŮDORYSNÁ PLOCHA [m2] VÝŠKA [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

MD17 34,22 0,2 1 6,84

MD18 26,73 0,2 1 5,35

MD19 24,39 0,2 1 4,88

17,07

0,85

17,92KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

OBJEM CELKEM

 

3.2.2.2.1 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 17,92 m3 

3.2.2.2.2 VÝZTUŽ B500A 

SPOTŘEBA VÝZTUŽE: 120 kg/m3 => 2150 kg 

Jedná se pouze o předběžný odhad spotřeby 

výztuže, bude upřesněno dle výpočtu statika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 58 - Monolitické železobetonové průvlaky, 

2.NP 

Obrázek 59 - Desky křížem vyztužené, 2.NP 
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3.2.2.3 DESKY JEDNOSMĚRNĚ VYZTUŽENÉ 

Tabulka 50 - Desky jednosměrně vyztužené, 2.NP 

NÁZEV PŮDORYSNÁ PLOCHA [m2] VÝŠKA [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

MD20 41,41 0,2 2 16,56

MD21 20,63 0,2 2 8,25

24,82

1,24

26,06KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

OBJEM CELKEM

 

3.2.2.3.1 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 26,06 m3 

3.2.2.3.2 VÝZTUŽ B500A 

SPOTŘEBA VÝZTUŽE: 120 kg/m3 => 3127 kg 

Jedná se pouze o předběžný odhad spotřeby 

výztuže, bude upřesněno dle výpočtu statika. 

 

 

 

3.2.2.4 KONZOLOVÉ DESKY 

Tabulka 51 - Konzolové desky, 2.NP 

NÁZEV PŮDORYSNÁ PLOCHA [m2] VÝŠKA [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

KD4 27,68 0,125 1 3,46

3,46

0,17

3,63KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

OBJEM CELKEM

 

3.2.2.4.1 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 3,63 m3 

3.2.2.4.2 VÝZTUŽ B500A 

SPOTŘEBA VÝZTUŽE: 120 kg/m3 => 436 kg 

Jedná se pouze o předběžný odhad spotřeby 

výztuže, bude upřesněno dle výpočtu statika. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 60 - Desky jednosměrně vyztužené, 2.NP 

Obrázek 61 - Konzolové desky, 2.NP 
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3.2.2.5 DOBETONÁVKY 

Tabulka 52 - Dobetonávky, 2.NP 

NÁZEV PŮDORYSNÁ PLOCHA [m2] VÝŠKA [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

DO6 0,25 0,2 1 0,05

DO7 0,17 0,2 1 0,03

0,08

0,00

0,09KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

OBJEM CELKEM

 

3.2.2.5.1 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 0,09 m3 

3.2.2.5.2 VÝZTUŽ KARI SÍŤ 50/50/6 

Jedná se o konstrukční výztuž ve formě kari 

sítě ve dvou vrstvách nad sebou o rozměrech 

300x790 mm a dvě sítě o rozměrech 300x460 

mm. 

 

 

 

3.2.2.6 MONOLITICKÉ ŽB VĚNCE 

Tabulka 53 - Monolitické železobetonové věnce, 2.NP 

NÁZEV ROZMĚR 1 [m] ROZMĚR 2 [m] DÉLKA [m] POČET [ks] OBJEM [m3]

V1 0,3 0,2 39,83 1 2,39

V2 0,21 0,2 49,15 1 2,06

V3 0,25 0,2 13,2 1 0,66

5,11

0,26

5,37KUBATURA CELKEM

ZTRATNÉ 5%

OBJEM CELKEM

 

3.2.2.6.1 BETON C20/25 XC1  

SPOTŘEBA BETONU 5,37 m3 

3.2.2.6.2 VÝZTUŽ B500A 

SPOTŘEBA VÝZTUŽE: 120 kg/m3 => 644 kg 

Jedná se pouze o předběžný odhad spotřeby 

výztuže, bude upřesněno dle výpočtu statika. 

 

 

 

 

 

3.2.2.7 KERAMICKÉ VĚNCOVKY PTH VT8/25DF 

Tabulka 54 - Keramické věncovky PTH VT8/25DF, 2.NP 
NÁZEV DÉLKA [m]

W1 36,35

PROŘEZ, ZTRATNÉ 5% 1,82

DÉLKA CELKEM 38,17  
POTŘEBA: 77 KS 

Obrázek 62 - Dobetonávky, 2.NP 

Obrázek 63 - Monolitické železobetonové věnce, 2.NP 
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3.2.2.8 KERAMICKÉ PŘEKLADY 

KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM KP7 NOSNÉ, NAD ROLETOVÝMI SCHRÁNKAMI PTH 

VARIO UNI 

PTH KP7 1500x70x238 2 KS 

PTH KP7 2500x70x238 5 KS 

PTH KP7 3500x70x238 1 KS 

3.2.2.9 TEPELNÁ IZOLACE 

3.2.2.9.1 TL. 160 mm 

Tabulka 55 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 160 mm, 2.NP 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] PLOCHA [m2]

EPS 200 TL. 160mm 0,25 50,74 12,69

0,63

13,32PLOCHA IZOLACE

PROŘEZ, ZTRATNÉ 5%

 

3.2.2.9.2 TL. 100 mm 

Tabulka 56 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 100 mm, 2.NP 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] PLOCHA [m2]

EPS 200 TL. 100mm 0,25 21,08 5,27

EPS 200 TL. 100mm 1,68 17,8 29,90

EPS 200 TL. 100mm 1,75 5,75 10,06

45,24

2,26

47,50PLOCHA IZOLACE

PROŘEZ, ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

3.2.2.9.3 TL. 50 mm 

Tabulka 57 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 50 mm, 2.NP 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] PLOCHA [m2]

EPS 200 TL. 50mm 0,25 50,74 12,69

0,63

13,32PLOCHA IZOLACE

PROŘEZ, ZTRATNÉ 5%
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3.3 BEDNĚNÍ MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ 

V této kapitole se budu zabývat bedněním stropních konstrukcí nad 1.NP, 2.NP a 

bednění sloupů ve 2.NP. Bednění jsem zvolil systémové od společnosti DOKA. Pro stropní 

konstrukce se jedná o systém Dokaflex 1-2-4, protože se díky jednoduchému přesazování 

nosníků Doka H20 top přizpůsobí libovolným půdorysům. Určení potřebného množství 

materiálu pomocí posuvného pravítka výrazně snižuje náklady na projektování a přípravu 

práce. Pro bednění sloupů jsem zvolil rámové bednění Framax Xlife. Oba dva výkazy výměr 

jsem vypracoval v softwaru Tipos-Doka 8, který mi byl poskytnut od společnosti DOKA. Dále 

jsem ze softwaru publikovat i dva půdorysy pro obě podlaží, které jsou součástí příloh k mé 

bakalářské práci.  

3.3.1 BEDNĚNÍ STROPŮ 

Systémové bednění Dokaflex 1-2-4 se skládá z těchto částí: 

 

(A) Panely Dokadur 

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

(C) Spouštěcí hlavice H20  

(D) Přidržovací hlavice H20 DF  

(E) Stropní podpěry Doka Eurex 20 top 

(F) Opěrná trojnožka [4] 

 

 

 

 

3.3.1.1 1.NP 

Výkres bednění monolitického stropu viz příloha: „C – 1 Bednění stropní konstrukce 

1.NP“ 

 

Množství prvků v 1.NP: 

 

artikl č.   označení       počet 

586174000  Spouštěcí hlavice H20      188 

586155500  Opěrná trojnožka top      180 

586149000  Nástavec k průvlakové kleštině 60 cm    6 

586179000  Přidržovací hlavice H20 DF     86 

586087400  Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 300   22 

996000110  Dřevěný hranol 8x20 cm 2,00 m výkon stavby   60 

996000001          125 

996000109  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,75 m výkon stavby   46 

996000108  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,50 m výkon stavby   1 

996000107  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,25 m výkon stavby   16 

996000106  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,00 m výkon stavby   104 

586086400  Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250   252 

186009000  Bednicí deska Doka 3-SO 21 mm 200/50 cm   165 

582528000  Svorník s perem 16 mm     188 

186118000  Panel ProFrame 21 mm 200/50 cm    224 

189707000  Nosník Doka H20 top P 3,90 m     41 

586118000  Průvlaková kleština 20      18 

189703000  Nosník Doka H20 top P 2,65 m     208 

Obrázek 64 - Bednění Dokaflex 1-2-4 [4] 
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189999000  Nosník Doka H20 eco P 0,350 m    1 

189999000  Nosník Doka H20 eco P 2,225 m    1 

 

Celková hmotnost bednění:  17 940 kg 

Celková plocha bednění:  298, 40 m2 

3.3.1.2 2.NP 

Výkres bednění monolitického stropu viz příloha: „C – 2 Bednění stropní konstrukce 

1.NP“ 

 

Množství prvků ve 2.NP: 

 

artikl č.   označení       počet 

586174000  Spouštěcí hlavice H20      126 

586155500  Opěrná trojnožka top      122 

586179000  Přidržovací hlavice H20 DF     59 

586087400  Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 550   185 

996000110  Dřevěný hranol 8x20 cm 2,00 m výkon stavby   26 

996000001          8 

996000109  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,75 m výkon stavby   39 

996000107  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,25 m výkon stavby   15 

996000106  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,00 m výkon stavby   5 

186009000  Bednicí deska Doka 3-SO 21 mm 200/50 cm   130 

582528000  Svorník s perem 16 mm     126 

186118000  Panel ProFrame 21 mm 200/50 cm    208 

189707000  Nosník Doka H20 top P 3,90 m     26 

586118000  Průvlaková kleština 20      40 

189703000  Nosník Doka H20 top P 2,65 m     312 

 

Celková hmotnost bednění:  18 336 kg 

Celková plocha bednění:  2983,72 m2 

3.3.2 BEDNĚNÍ SLOUPŮ 

3.3.2.1 2.NP 

Rámové bednění Framax Xlife bude použito na dva monolitické ŽB sloupy, které se 

nacházejí ve 2.NP. Na obrázkách můžeme vidět jak perspektivu bednění, tak i půdorys 

bednění jednoho sloupu. Oba sloupy jsou rozměrově shodné. 

 

Množství prvků pro oba sloupy dohromady: 

artikl č.    označení      počet 

588149000  Jeřábové oko Framax      0 

580365000  Opěra bednění 340 IB      8 

588244500  Hlava opěry EB       16 

588621000  Transportní trn Tramax     0 

588955500  Univerzální prvek Framax Xlife 0,90x3,00 m   8 

588158000  Univerzální svorka Framax 10-16 cm    40 

581966000  Kotevní matka s podložkou 15,0    40 

 

Celková hmotnost bednění:  829 kg 

Celková plocha bednění:  10,80 m2 
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Obrázek 65 – Bednění Framex Xlife  [5] Obrázek 66 - Půdorys bednění sloupů [5] 
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4 TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY PRO VYBRANÉ ETAPY 

4.1 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZDĚNÍ 

4.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

4.1.1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby:     NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU JEMNICE 

Přímý stavebník:  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,  

Veveří 331/95, Brno-střed, IČ: 002 16 305 

Projektant:    Adam Dlabaja (RČ: 930518/XXXX) 

FAST VUT v Brně 

B4S6, AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 

Místo stavby:     k.ú. Jemnice (590789), parcelní číslo 2822/1 

Okres:      Třebíč  

Počet podlaží:     2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží 

Zastavěná plocha:    295,95 m2 

Užitná plocha:     576,36 m2 

Obytná plocha:    371,35 m2 

Obestavěný prostor:    3 098,56 m3 

Počet bytových jednotek:  4 

Počet uživatelů    4 – 5/bytovou jednotku 

 

Daný bytový dům je řešen jako dvoupodlažní s podsklepením, plochou střechou a 

vyhotovenou tradiční zděnou technologií, bez zateplení, vytápěného tepelným čerpadlem 

země-voda a technologickému vybavení, které bude součástí tohoto domu. Stropní 

konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické. Objekt bude sloužit k trvalému 

bydlení 4 - 5 osob ve čtyřech samostatných bytových jednotkách, které jsou součástí 

novostavby bytového domu a potřeb obývajících osob.  Jedná se o stavbu trvalou, která není 

kulturní památkou, ani se nenachází v památkové rezervaci nebo památkové zóně. Všechny 

použité stavební materiály a technologie jsou standardní a neovlivňují negativně životní 

prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny, nežádoucí nebezpečné výpary. 

Splašková voda svedena do obecní stokové sítě. Dešťová voda svedena do retenčních jímek 

pro další využití jako užitková voda, nadbytečná voda bude odvedena do vsakovací drenáže 

na pozemku investora. 

4.1.1.2 INFORMACE O PROCESU 

Předmětem daného technologického předpisu je provedení svislých konstrukcí.  Svislé 

konstrukce jsou tvořené zděnými a železobetonovými konstrukcemi. Monolitické 

železobetonové konstrukce jsou řešeny v druhém technologickém předpisu. Zděné 

konstrukce se skládají ze zdiva obvodového, vnitřního nosného a vnitřního nenosného. Pro 

obvodové zdivo je použito tvarovek POROTHERM 50T PROFI DRYFIX tl. 500 mm, pro vnitřní 

nosné POROTHERM 30 AKU Z tl. 300 mm a POROTHERM 25 AKU Z PROFI tl. 250 mm a pro 

vnitřní nenosné stěny POROTHERM 11,5 DRYFIX tl. 115 mm, POROTHERM 14 DRYFIX, tl. 140 

mm a POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm. 

 

Dodavatel materiálu:   Stavebniny DEK a.s. Dačice 

     Berky z Dubé 68 

     380 01 Dačice 
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4.1.2 MATERIÁL 

4.1.2.1 VÝPIS MATERIÁLŮ 

4.1.2.1.1 OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM 50T PROFI DRYFIX 

 

Rozměr:   248x500x249 

Spotřeba:   16 ks/m2 

Počet kusů na paletě: 48 ks 

Váha palety:  1055 kg 

 

 

 

 

4.1.2.1.2 ZAKLÁDACÍ ZDIVO POROTHERM 38 TS PROFI 

 

Rozměr:   248x380x249 

Spotřeba:   16 ks/m2 

Počet kusů na paletě: 72 ks 

Váha palety:   1160 kg 

 

 

 

 

4.1.2.1.3 VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 30 AKU Z 

 

Rozměr:   247x300x238 

Spotřeba:   16 ks/m2 

Počet kusů na paletě: 80 ks 

Váha palety:   1470 kg 

 

 

 

 

4.1.2.1.4 VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 25 AKU Z PROFI 

 

Rozměr:   330x250x249 

Spotřeba:   12 ks/m2 

Počet kusů na paletě: 60 ks 

Váha palety:  1290 kg 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 67 - Porotherm 50T Profi Dryfix  [6] 

Obrázek 68 - Porotherm 38 TS Profi [6] 

Obrázek 69 - Porotherm 30 AKU Z [6] 

Obrázek 70 - Porotherm 25 AKU Z Profi [6] 
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4.1.2.1.5 NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 11,5 DRYFIX 

 

Rozměr:   497x115x249 

Spotřeba:   8 ks/m2 

Počet kusů na paletě: 100 ks 

Váha palety:  1240 kg 

 

 

 

 

4.1.2.1.6 NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 14 PROFI DRYFIX 

 

Rozměr:   497x140x249 

Spotřeba:   8 ks/m2 

Počet kusů na paletě: 80 ks 

Váha palety:   1210 kg 

 

 

 

 

4.1.2.1.7 NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 11,5 AKU 

 

Rozměr:   497x115x238 

Spotřeba:   8 ks/m2 

Počet kusů na paletě: 96 ks 

Váha palety:   1415 kg 

 

 

 

 
Tabulka 58 - Potřebný počet palet zdících tvarovek 

NÁZEV

POTŘEBNÉ 

MNOŽSTVÍ VČ. 

ZTRATNÉHO [m2]

POTŘEBA 

KUSŮ

POČET 

PALET

VÁHA 

CELKEM [t]

POROTHERM 50T PROFI DRYFIX 305,71 4892 102 107,61

POROTHERM 38 TS PROFI 16,77 269 4 4,64

POROTHERM 30 AKU Z 175,13 2803 36 52,92

POROTHERM 25 AKU Z PROFI 91,19 1095 19 24,51

POROTHERM 11,5 DRYFIX 148,68 1190 12 14,88

POROTHERM 14 PROFI DRYFIX 1,61 13 1 1,21

POROTHERM 11,5 AKU 168,72 1350 15 21,23  
 

 

 

 

 

 

Obrázek 71 - Porotherm 11,5 Dryfix [6] 

Obrázek 72 - Porotherm 14 Profi Dryfix [6] 

Obrázek 73 - Porotherm 11,5 AKU [6] 
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4.1.2.1.8 POROTHERM DRYFIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 59 - Potřebné množství krabic Porotherm dryfix 

NÁZEV ZDIVO
PLOCHA 

[m2]

SPOTŘEBA 

[dóza/m2]

CELKEM 

[dóz]

CELKEM 

+ 5% 

ZTRATNÉ 

[dóz]

OBJEM 

DÓZY 

[ml]

POČET 

DÓZ V 

KRABICI 

[ks]

POČET 

KRABIC 

[ks]

50T PROFI DRYFIX 305,71 0,2 62 65 750 12 6

11,5 DRYFIX 148,68 0,1 15 16 750 12 1

14 PROFI DRYFIX 1,61 0,1 1 1 750 12 0

CELKEM 456 78 82 7

POROTHERM 

DRYFIX

 

4.1.2.1.9 MALTA PRO TENKÉ SPÁRY POROTHERM PROFI 

 
Obrázek 75 - Porotherm profi [6] 

Tabulka 60 - Potřebné množství palet Porotherm Profi 

NÁZEV ZDIVO
PLOCHA 

[m2]

SPOTŘEBA 

[l/m2]
CELKEM [l]

CELKEM 

+ 5% 

ZTRATNÉ 

[l]

OBJEM 

PYTLE [l]

POČET 

PYTLŮ 

[ks]

POČET 

PALET 

[ks]

30 AKU Z 175,13 2,1 367,77 378,806 20 18,9403

25 AKU Z PROFI 91,19 1,8 164,14 169,066 20 8,45331

11,5 AKU 168,72 0,8 134,98 139,025 20 6,95126

CELKEM 435 666,891 686,898 34,3449 1

POROTHERM 

DRYFIX
1

 

4.1.2.1.10 MALTA PRO ZALOŽENÍ PRVNÍ VRSTVY ZDIVA POROTHERM PROFI AM 

 
Obrázek 76 - Porotherm profi AM [6] 

Obrázek 74 - Porotherm Dryfix [6] 
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Tabulka 61 - Potřebné množství palet Porotherm Profi AM 

NÁZEV ZDIVO
PLOCHA 

[m2]

SPOTŘE

BA 

[l/m2]

CELKEM [l]

CELKEM 

+ 5% 

ZTRATNÉ 

[l]

OBJEM 

PYTLE [l]

POČET 

PYTLŮ 

[ks]

POČET 

PALET 

[ks]

38 TS PROFI 67,41 6 404,46 416,59 14 29,76

30 AKU Z 42,7 6 256,20 263,89 14 18,85

25 AKU Z PROFI 24,15 6 144,90 149,25 14 10,66

11,5 DRYFIX 12,74 6 76,44 78,73 14 5,62

14 PROFI DRYFIX 0,1 6 0,60 0,62 14 0,04

11,5 AKU 13,29 6 79,74 82,13 14 5,87

CELKEM 160,39 962,34 991,21 70,8007 2

POROTHERM 

PROFI AM
2

 

4.1.2.1.11 KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 7 

 

Uložení:   125 – 250 mm 

Počet kusů na paletě: 20 ks 

Délka 1 000 mm:  12 ks 

Délka 1 250 mm:  44 ks 

Délka 1 750 mm:  4 ks 

Délka 2 000 mm:  6 ks 

Délka 2 250 mm:  18 ks 

Délka 2 550 mm:  6 ks   

 

4.1.2.1.12 KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 11,5 

 

Uložení:   125 – 250 mm 

Počet kusů na paletě: 40 ks 

Délka 1 250 mm:  8 ks 

Délka 2 000 mm:  6 ks 

  

 

 

 

 

4.1.2.1.13 KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 14,5 

 

Uložení:   125 – 250 mm 

Počet kusů na paletě: 30 ks 

Délka 1 250 mm:  2 ks 

 

 

 

 

 

Obrázek 77 - Překlad 

POROTHERM KP 7 [6] 

Obrázek 78 - Překlad 

POROTHERM KP 11,5 [6] 

Obrázek 79 - Překlad 

POROTHERM KP 14,5 [6] 
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4.1.2.1.14 KERAMICKÉ PŘEKLADY POROTHERM VARIO UNI 

 

KP 7, délka 1 500 mm: 8 ks 

KP 7, délka 2 500 mm: 18 ks 

KP 7, délka 3 500 mm: 8 ks 

KP VARIO 150:  4 ks 

KP VARIO 250:  9 ks 

KP VARIO 350:  4 ks 

 

 

 

 

 

 

KP VARIO 150, délka 1 490 mm: 4 ks   

KP VARIO 250, délka 2 490 mm: 4 ks  

KP VARIO 350, délka 3 240 mm: 4 ks  

 

 

 

 

 

4.1.2.1.15 DROBNÝ MATERIÁL 

Stěnová spona FD KSF [6] 

4 balení – 400 ks 

 

UFS 7,5 x 72 mm [6] 

800 ks 

4.1.2.2 DOPRAVA MATERIÁLŮ 

4.1.2.2.1 PRIMÁRNÍ DOPRAVA 

Zdivo, zdící malta a překlady budou dovezeny ze stavebnin DEK a.s. Dačice pomocí 

tahače DAF FT XF105.460 SC 4x2, za který bude připojen 3 – nápravový valníkový návěs. Jedná 

se o návěs s nosností 39 t.  

4.1.2.2.2 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 

K přemístění jednotlivých palet, kusů překladů z návěsu po celém staveništi bude sloužit 

samostavěcí jeřáb Liebherr 42 K.1. Pro horizontální přepravu osob a materiálů, jako je zdící 

malta, bude sloužit stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP. V případě příčkového zdiva budou 

ne zcela plné palety (váha max. 1200 kg) přepraveny rovněž pomocí výtahu a rozvezeny po 

podlaží pomocí paletového vozíku. Drobný materiál bude převážen kolečkami. 

4.1.2.3 SKLADOVÁNÍ 

Keramické tvárnice budou dováženy na vratných paletách o rozměrech 1 180 x 

1 000 mm, zabalené v nepromokavých foliích, opatřených otvory kvůli případné tvorbě 

vlhkosti. Na staveništi budou poté skladovány na stropní konstrukci, ať už nad 1.S nebo nad 

1.NP. Určité množství palet bude skladováno na zpevněných plochách (max tři palety na 

sobě), vytvořených z betonových panelů. Rozměry skládky jsou uvedeny v příloze B: „Výkres 

Obrázek 80 - Sestava 

keramického překladu 

POROTHERM VARIO UNI [6] 

Obrázek 81 - Schéma 

schránky VARIO UNI [6] 
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zařízení staveniště“ a v kapitole pojednávací o návrhu zařízení staveniště – Technická zpráva 

zařízení staveniště. 

Zdící pojiva budou uloženy v suchém prostředí, tj. ve skladovém kontejneru. S těmito 

paletami musí být zamezeno styku s vodou. 

Keramické překlady budou dodány na nevratných dřevěných hranolech rozměrů 75 x 

75 x 960 mm a jsou sepnuté paletovou páskou. Uloženy budou na zpevněných plochách po 

více kusech na sobě. 

Ostatní drobný materiál a nářadí budou skladovány ve stavební buňce opatřené 

zámkem. 

4.1.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Proces zdění bude provádět stejná firma jako práce na hrubé spodní stavbě. Proces 

hrubé spodní stavby bude končit zhotovením stropu nad 1.S. Stropní konstrukce musí být 

očištěna od veškerých nečistot, musí být pevná a také musí být zkontrolována předepsaná 

rovinnost konstrukce. Proces zdění začne po úplném dokončení hrubé spodní stavby, tím se 

myslí skončení technologické přestávky pro zatvrdnutí betonové směsi. Před začátkem prací 

bude vše důsledně zkontrolováno a bude proveden zápis do stavebního deníku. Materiál 

bude navážen postupně z důvodu ušetření místa na staveništi. Zdění ve výškách, větších než 

je 1,5 m bude probíhat z lešení. Veškerý provoz na stavbě bude probíhat pouze v denní době, 

a tak není důvod k zřizování umělého osvětlení. Práce mohou být prováděny pouze za 

příznivých klimatických podmínek. Pracovníci budou řádně proškoleni o BOZP. 

4.1.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1.4.1 POVĚTRNOSTNÍ A KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

Povětrnostní podmínky musí být příznivé. Teplota při zdění nesmí klesnout pod +5˚C, a 

nesmí stoupnout nad +35˚C, jinak by došlo k narušení chemických procesů při tuhnutí a 

tvrdnutí malty a malta by nedosáhla požadovaných vlastností. Proces zdění není možné 

provádět za vydatného deště, bouřky a při snížené viditelnosti. Je třeba brát ohled na 

manipulaci s břemeny za pomocí jeřábu, kdy je nad rychlost větru 10 m/s omezena. Při 

manipulaci s břemeny musíme rovněž zkontrolovat viditelnost, minimální požadavek na 

viditelnost je 30 m.  

4.1.4.2 VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROCES 

V mé práci předpokládám, že ve stavebních pracích bude pokračovat stejná firma, která 

prováděla hrubou spodní stavbu. Staveniště bylo předáno stavbyvedoucímu od investora už 

před započetím veškerých prací podílejících se na jeho zřízení. Předáno bylo s veškerou 

dokumentací a o předání byl proveden záznam do stavebního deníku. Staveniště bylo 

předáno i s místy pro napojeni na vodovod, elektrickou energii, kanalizaci. Zabránění vstupu 

nepovolaných osob na staveniště je dosaženo pomocí oplocení ze systémových plotových 

dílců TEMPOLINE z ocelového plechu opatřeným zinkovou vrstvou. Dílce délky 2,5 m a výšky 

2 m jsou umístěny v nosných patkách a vzájemně spojené zajišťovací sponou. Vjezd je 

umožněn díky otočné uzamykatelné bráně o šířce 5 m. Zřízena je provizorní komunikace na 

pozemku, zejména pro čerpadlo, které bude čerpat betonovou směs z autodomíchávače při 

provádění konstrukce stropu. Ze stejných betonových panelů je rovněž zhotovena zpevněná 

a odvodněná skladovací plocha materiálu. Na staveništi je značeni zakazující vstup a vjezd 

neoprávněným osobám, upozorněni na vjezd a výjezd vozidel ze stavby, vstup jen v ochranné 

přilbě a cedule se zákazem vjezdu mimo vozidel stavby. V prostoru staveniště jsou umístěny 

uzamykatelné skladovací kontejnery a pro zázemí pracovníků jsou zřízeny stavební 

kontejnery, které slouží především jako šatna pro pracovníky a pracovna pro stavbyvedoucí 

a mistry. Pro hygienu je využit jeden sanitární kontejner. Veškeré kontejnery, kromě 
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skladovacích jsou napojeny na rozvod elektrické energie. Sanitární kontejner je doplněn o 

rozvod vody a odvod odpadu. 

4.1.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 

Všichni pracovníci, kteří jsou zúčastněni při procesu zdění, budou důkladně proškoleni 

v BOZP a požární ochraně (viz bod č. 9 – BOZP). Dále budou pracovníci seznámeni o 

provozních podmínkách stavby a budou seznámeni s projektovou dokumentací. Na závěr 

budou pracovníci proškoleni v použití ochranných osobních pracovních pomůckách (OOPP) 

a následně jim budou OOPP vydány. 

4.1.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

4.1.5.1 DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM 

1x řidič nákladního automobilu profesionální řidič s řidičským oprávněním skupiny C 

(C + E) a profesním průkazem 

1x řidič dodávky řidičský průkaz skupiny B 

1x obsluha jeřábu vlastník jeřábnického průkazu, proškolen na daný typ 

jeřábu 

4.1.5.2 PROCES ZDĚNÍ 

1x vedoucí pracovní čety střední vzdělání s maturitní zkouškou, pracovník, 

který je pověřený mistrem k zodpovědnosti za kvalitu 

a organizaci práce čety, dohlíží na dodržení BOZP 

předpisů při práci, pomáhá při každé pracovní 

činnosti 

2x kvalifikovaný zedník střední vzdělání s výučním listem, zaškolený pro práci 

s keramickými tvárnicemi POROTHERM 

4x zedník střední vzdělání s výučním listem, s praxí v oboru, 

společně s kvalifikovanými zedníky zdí systém 

POROTHERM 

4x pomocný dělník základní vzdělání s výučním listem, s praxí v oboru, 

společně s kvalifikovanými zedníky zdí systém 

POROTHERM 

Počty zedníků a pomocných dělníků jsou uvedeny pro špičku pracovníků (2.8.2018). Pro 

normální pracovní den bude úroveň nasazení pracovníků dle časového plánu (Příloha D). 

4.1.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

4.1.6.1 VELKÉ STROJE 

Tahač DAF FT XF105.460 SC 4x2 s 3 - nápravovým valníkovým návěsem, věžový jeřáb 

Liebherr 42 K.1, nákladní výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP, nosič kontejnerů AVIA D90, dodávkové 

vozidlo FORD TRANSIT MK7 – JUMBO L3H3 

4.1.6.2 ELEKTRICKÉ + DIESLOVÉ MOTORY 

Pila pro řezání tvárnic POROTHERM DeWALT DWE398, elektrické míchadlo HECHT 1135, 

stavební míchačka 125L XTLINE, staveništní rozvaděč RES 2.0.2.4 IP44, prodlužovací kabel 

NAREX PCN 25 

4.1.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY 

Kozy lešenářské + fošny, nanášecí válec malty pro tenké spáry, paletový vozík 2 500 kg 

1 150 mm 27075-98, zednické kladívko, gumová palička, lžíce, kbelíky na maltu, zednická 

tužka, stavební kolečko 80L BANTAM S, žebřík, koště 
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4.1.6.4 MĚŘÍCÍ POMŮCKY 

Digitální úhloměr a vodováha BOSCH GAM 270 MFL, sestava s nivelačním přístrojem, 

skládací metr, olovnice, vodováha, provázek 

4.1.6.5 OOPP, BOZP 

Reflexní vesta, pevná pracovní obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, pracovní oděv, 

ochranné brýle 

4.1.7 PRACOVNÍ POSTUP PROCESU 

PŘÍPRAVA PODKLADU 

Práce začnou přípravou podkladu pro nanášení základové malty. Pomocní pracovníci 

důkladně zametou základovou desku, aby byla zbavena prachových nečistot.  

ZAMĚŘENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY 

Vedoucí pracovní čety za pomoci zedníka bude provádět výškové zaměření, kde se 

budou vyzdívat stěny. Pomocí nivelačního přístroje Bosch GOL 32 G se stativem a latí bude 

zaměřen nejvyšší bod na základové desce, ze kterého bude následně probíhat zakládání 

první vrstvy cihel. 

PŘÍPRAVA MALTOVÉHO LOŽE A NASTAVENÍ PŘÍPRAVKU VYROVNÁVACÍ SOUSTAVY 

První řada cihel bude založena na dokonale rovnou a 

svislou vrstvu zakládací malty POROTOHERM PROFI AM. 

Vrstva musí mít tl. min. 10 mm, avšak maximálně 40 mm. Aby 

se dosáhlo požadované rovinnosti, bude použit nivelační 

přistroj Bosch GOL 32 G se stativem a latí a dvě vyrovnávací 

soupravy. Pomocí těchto přípravků jsme schopni nastavit 

tloušťku a šířku nanášené maltové vrstvy na jednotlivých 

místech základové desky. Dále bude zapotřebí hliníková lať o 

délce 2 m na urovnání maltové vrstvy. 

 

 

 

Jeden výškově stavitelný přípravek se postaví na 

nejvyšší bod základové desky. Přípravek se zde 

vyrovná, a to pomocí zabudované bublinkové 

vodováhy, do vodorovné polohy tak, aby vymezoval 

minimální tloušťku maltové vrstvy 10 mm. Přípravek 

je opatřen úchytem, kam se upevní lať, na kterou se 

nastaví čtecí zařízení laseru, kterým je vybaven 

nivelační přístroj, přesně do výšky laserového 

paprsku. Přípravek poté přemístíme do místa, kde 

vyzdívání bude začínat. Druhý přípravek umístíme 

na vzdálenost hliníkové latě od prvního. Poté už si 

jen nastavíme požadovanou šířku maltového lože tj. 

300 mm. 

 

 

 

 

Obrázek 83 - Vyrovnávací souprava [6] 

Obrázek 82 - Příprava maltového lože [6] 
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NANÁŠENÍ MALTY 

Dalším krokem je nanesení malty a její následné urovnání. Malta se stahuje latí do 

úrovně vodících lišt. Přebytečná malta se odstraní. Při tomhle 

procesu je velice důležité dbát na správnou konzistenci malty, 

aby nedocházelo k nadměrnému vytlačení malty za hrany 

zdiva. Poté se jeden z přípravků může přemístit ve směru 

nanášení malty a druhý se nechá na místě. Dodržujeme 

vzdálenost přemístění, kterou nám vymezuje délka latě. 

Posunutý přípravek se opět vyrovná do požadované výšky a 

pomocí vodováhy se ustanoví do vodorovné polohy. 

Opakujeme postup nanášeni malty. Další úseky se provádí 

stejným způsobem. 

 

POLOŽENÍ PRVNÍ VRSTVY ZDIVA 

Proces zdění začíná u obvodových stěn v rozích. Osadíme 

tedy keramické tvárnice v rozích a mezi ně se natáhne zednická 

šňůrka. Šňůrka nám vytváří rovinu, podél niž klademe cihly. 

Takto kladné cihly urovnáváme 

pomocí gumové paličky, a to v obou 

směrech. Výškové rozdíly mezi 

jednotlivými tvárnicemi nesmí 

překročit 0,5 mm. Překročení této 

hranice nesmí nastat z důvodu 

toho, aby bylo možné vyrovnání 

další vrstvy zdiva pomoci malty pro 

tenké spáry. Vyzdívání první vrstvy 

cihel je z keramických tvarovek 

POROTHERM 38 TS PROFI. 

ZDĚNÍ PRVNÍ VÝŠKY ZDIVA 

Zdění první výšky zdiva probíhá od 1. vrstvy až do 6., tedy 

do výšky 1,5 m. Zdění 2. řady už je zděno na maltu pro tenké 

spáry POROTHERM PROFI nanášenou pomocí nanášecího 

válce. Do takto nanesené vrstvy se položí tvárnice, se kterou 

už nijak nehýbeme ani neposouváme, jinak by se malta 

musela nanést znovu. Malta je připravována v kbelících o 

objemu 15 l a smíchána s vodou pomocí elektrického 

míchadla. Důležité je dodržení šířky pracovního prostoru, 

která se skládá z pracovního pásma (650 mm), materiálového 

pásma (1 000 mm) a dopravního pásma (1 250 mm). 

 

 

 

ZDĚNÍ DRUHÉ VÝŠKY ZDIVA 

Jelikož se pohybujeme ve výšce větší než 1,5 m, tak je nutno před začátkem zdění 

postavit lešení, které se skládá z kozy lešenářské a fošen. Lešení bude opatřeno zábradlím a 

bude umístěno ve vzdálenosti 150 mm od líce zdiva. Poté zdění druhé výšky pokračuje 

stejným způsobem jako zdění první výšky. 

 

Obrázek 84 - Nanášení malty [6] 

Obrázek 85 - Položení první 

vrstvy zdiva [6] 

Obrázek 86 - Zarovnání první 

vrstvy zdiva [6] 

Obrázek 87 - Nanášení malty 

pomocí válce [6] 
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UKLÁDÁNÍ PŘEKLADŮ 

V případě vnějších nosných stěn ve výšce 2,55m, což je 11. vrstva zdiva proběhne 

ukládání překladů. Překlady POROTHERM KP 7 se osazují na výšku, rovnou stranou do 

připravené cementové malty. Délka uložení je závislá na délce překladu, závislost je uvedena 

v přehledné tabulce. Velikost skutečného uložení je v legendě překladů, viz příloha F – 1: 

„Modulové schéma 1.NP“ a příloha F – 2: „Modulové schéma 2.NP“. 
 

Při správném osazení musí být vidět nápis „DOLNÍ 

STRANA - ΒΗИЗ“. Tloušťka lože z cementové malty by měla 

byt 10 - 12 mm, mění se s potřebou pro vyrovnání výškové 

úrovně překladu a zdiva. Uložené překlady se sváží drátem 

pro zabezpečení proti překlopení. Překlady budou 

sestaveny na zpevněných 

plochách, případně na 

podlaze v objektu a 

svázané rádlovacím 

drátem budou pote 

vyzdviženy na místo 

zabudování jeřábem. U 

vnitřních nosných stěn 

nastane uložení překladů 

ve výšce 2,30 m. 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 62 - Uložení překladů KP 7 

[6] Obrázek 88 - Orientace překladu [6] 

Obrázek 89 - Skladby překladů [6] 
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ZDĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍHO PATRA 

Veškeré zdění se řídí pracovním harmonogramem uvedeným v příloze. Z toho plyne, že 

zdění 2.NP začíná po odbednění čel monolitické stropní desky a uložení věncovky. Nutné je 

dodržení technologické přestávky po betonáži stropní konstrukce, která bude minimálně 4 

dny. Palety se zdivem bude možno umístit na stropy až po uplynutí 4 dnů od betonáže 

stropů, a to jen v místech s větší únosností (v rozích, pod nosnou stěnou). Zdění 2. NP bude 

probíhat stejně jako 1.NP, kde ovšem bude postaveno lešení z venkovní strany objektu, kde 

za jeho pomoci mohou probíhat práce i z vnější strany. Přítomnost lešení budou také 

využívat při práci na bednění monolitických desek, což je předmětem dalšího 

technologického předpisu. Jedná se o typ lešení HAKI, které bude zapůjčeno od firmy NEKON 

s.r.o., se sídlem na ulici Husova č. 115, 675 31 Jemnice. Lešení je tedy řešeno formou 

subdodávky a je za něj zodpovědná pravě firma NEKON, která je vlastníkem lešenářského 

průkazu. HAKI lešení musí být postaveno na rovném a nosném podkladu, z toho důvodu 

budou pod patky vkládány roznášecí desky. Povrch, kde bude lešení stavěno, musí být 

vyčištěn. Přístup na lešení bude umožněn pomoci žebříku, který bude umístěn uvnitř 

vynecháním jedné podlážky. Lešení bude stavěno postupně na každé podlaží, jeho stavbu 

bude vždy provádět firma NEKON se svými pomocnými pracovníky. 

ZDĚNÍ PŘÍČEK 

Zdění příček bude probíhat po vyzdění nosných stěn a provedení stropních konstrukcí 

v celém objektu. Z důvodu překážení podpěr stropní konstrukce začne zdění až po 

částečném odbednění a to v 1.NP a následně ve 2.NP. Postup, kterým se bude práce řídit je 

stejný jako v případě stěn nosných. První vrstva se také ukládá do zakládací malty 

POROTHERM PROFI AM o tloušťce minimálně 10 mm. Další vrstvy zdíme na maltu pro tenké 

spáry POROTHERM PROFI. Při napojení příčky na nosnou stěnu každou boční spáru 

promaltujeme a použijeme stěnové spony – nerezové kotvy. Kotvu ohnutou do pravého úhlu 

vmáčkneme vodorovnou částí do malty a svislou část přišroubujeme k nosnému zdivu 

pomocí hmoždinky a vrutu. Spáru mezi stropní konstrukci a poslední vrstvou zdiva vyplníme 

PUR pěnou nebo maltou v závislosti na rozpětí stropu 

(větší než 3,5 m = použití PUR pěny, z důvodu možného 

průhybu). Při zdění druhé výšky dojde k osazení 

překladů POROTHERM KP 14,5 a 11,5 ve výšce cca 2 020 

mm, kdy osazení bude probíhat stejně jako v případě 

překladů KP 7 u nosných stěn. 

Obrázek 91 - HAKI lešení od společnosti 

NEKON s.r.o. [8] Obrázek 90 - Schéma HAKI lešení [7] 

Obrázek 92 – Stěnová spona FD KSF [6] 
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4.1.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Podrobné požadavky na kontrolu a jakost kvality dané technologické etapy jsou 

zpracovány v samostatné části nazvané „Kontrolní a zkušební plán pro zdění“. Na provádění 

veškerých prací na dané etapě bude dohlížet stavbyvedoucí případně vedoucí pracovní čety, 

který bude mít povinnost postupně vyplňovat tabulku KZP pro zdění, která je také obsažena 

v časti nazvané „Kontrolní a zkušební plán pro zdění“. 

4.1.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JINÝCH DOKUMENTŮ 

KONTROLA PŘIPRAVENOSTI STAVENIŠTĚ 

KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 

KONTROLA DOKONČENÍ PŘEDCHOZÍCH PRACÍ 

KONTROLA DODANÉHO ZDÍCÍHO MATERIÁLU 

KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

4.1.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

KONTROLA PRACOVNÍKŮ 

KONTROLA STROJŮ 

KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 

KONTROLA VYTYČENÍ ZDIVA 

KONTROLA ZALOŽENÍ PRVNÍ VRSTVY ZDIVA 

KONTROLA PROCESU ZDĚNÍ 

KONTROLA LEŠEŠNÍ 

KONTROLA OTVORŮ 

KONTROLA ULOŽENÍ PŘEKLADŮ 

KONTROLA OCHRANY ZDÍCÍCH TVAROVEK 

4.1.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

KONTROLA GEOMETRICKÝCH PŘESNOSTÍ 

KONTROLA PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

4.1.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 

Během procesu zdění budou zajištěna veškerá hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Každý pracovník na stavbě bude dodržovat veškeré požadavky na BOZP, se kterými 

byl seznámen během instruktáže pracovníků. Plán dodržovaných požadavků BOZP je 

Obrázek 94 – Napojení příček pomocí kotev k ŽB sloupům 

ve 2.NP [6] 

Obrázek 93 - Napojení příček pomocí 

kotev k nosným stěnám [6] 
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stanoven z platných vyhlášek, zákonů a nařízení vlády. Opatření pro dodržení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci jsou podrobně řešena v samostatné kapitole bakalářské práce 

s názvem: „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

OCHRANNÉ POMŮCKY PRO DODRŽENÍ BOZP 

Reflexní vesta, pevná pracovní obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, pracovní oděv, 

ochranné brýle. 
 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Další požadavky na staveniště [9] 

 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

Příloha č.2 k nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III. Míchačky 

XIII. Stavební výtahy 

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

XV. Přeprava strojů 

 

Příloha č.3 k nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní postup 

 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

X. Zednické práce 

 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [10] 

§ 5 

Příloha 

DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ JE 

ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA 

BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO 

PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 

 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [11] 

§ 3 

(1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na 

příslušném riziku vytvářeném daným zařízením 

(2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištěni zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření 

(3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází 

žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před 

spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný 

signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času 

nebezpečný prostor opustit 

(4) Ochranné zařízení 

(5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání 

 

§ 4 

(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 

průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace 

k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním 

bezpečnostním předpisem 

(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 

prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním 

bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 

dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak 

(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení  

 

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. 

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 

 

Zákon č. 88/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 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 [12] 

HLAVA I 

POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A 

ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 

 

§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
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§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 

 

HLAVA III 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

§ 9 Odborná způsobilost 

 

Nařízení vlády 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [13] 

§ 3 

(1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními 

opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a 

zdraví osob 

(2)  Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik 

vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k 

vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů 

pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik 

vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení 

(3)  Podmínkou k uvedení pracoviště do provozu 

(4) Povinnosti zaměstnavatele 

 

Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

1. Stabilita a mechanická odolnost staveb  

2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové cesty a 

východy  

3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 

3.2 Příčky, stěny a stropy 

8. Poskytování první pomoci 

9. Venkovní pracoviště  

10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 

4.1.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí během užívání a ani během realizace. Bude 

tomu zabráněno použitím strojů v dobrém technickém stavu z důvodu dodržení provozního 

hluku a zamezení nežádoucího úniku provozních kapalin. Zaparkované pracovní stroje 

budou mít pod motorovou částí umístěnou káď na zachycení případného úniku oleje. 

Veškerý odpad, který vznikne, bude řádně tříděn a recyklován. Na odpady, které nelze 

recyklovat bude na staveništi umístěn kontejner, který bude následně odvážen pomocí 

automobilu Avia D90 na místo určené předpisem č. 93/2016 Sb. 

Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady bude dodržováno dle: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (novela 

223/2015 Sb.) 

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

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (novela 387/2016 Sb.) 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibraci (novela 217/2016 Sb.) 
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Tabulka 63 - Tabulka odpadů pro zdění [14]  

Katalogové číslo Název odpadu Způsob likvidace

15 01 01 Papírové obaly Recyklace

15 01 02 Plastové obaly Odvoz do spalovny

17 01 02 Cihly Odvoz na skládku

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Odvoz na skládku

17 02 01 Palety Odvezeno dodavatelem

17 02 03 Plasty Recyklace

20 01 39 Plasty Recyklace

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz do spalovny, případně na skládku  

4.2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 

4.2.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

4.2.1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby:     NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU JEMNICE 

Přímý stavebník:  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,  

Veveří 331/95, Brno-střed, IČ: 002 16 305 

Projektant:    Adam Dlabaja (RČ: 930518/XXXX) 

FAST VUT v Brně 

B4S6, AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 

Místo stavby:     k.ú. Jemnice (590789), parcelní číslo 2822/1 

Okres:      Třebíč  

Počet podlaží:     2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží 

Zastavěná plocha:    295,95 m2 

Užitná plocha:     576,36 m2 

Obytná plocha:    371,35 m2 

Obestavěný prostor:    3 098,56 m3 

Počet bytových jednotek:  4 

Počet uživatelů    4 – 5/bytovou jednotku 

 

Daný bytový dům je řešen jako dvoupodlažní s podsklepením, plochou střechou a 

vyhotovenou tradiční zděnou technologií, bez zateplení, vytápěného tepelným čerpadlem 

země-voda a technologickému vybavení, které bude součástí tohoto domu. Stropní 

konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické. Objekt bude sloužit k trvalému 

bydlení 4 - 5 osob ve čtyřech samostatných bytových jednotkách, které jsou součástí 

novostavby bytového domu a potřeb obývajících osob.  Jedná se o stavbu trvalou, která není 

kulturní památkou, ani se nenachází v památkové rezervaci nebo památkové zóně. Všechny 

použité stavební materiály a technologie jsou standardní a neovlivňují negativně životní 

prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny, nežádoucí nebezpečné výpary. 

Splašková voda svedena do obecní stokové sítě. Dešťová voda svedena do retenčních jímek 

pro další využití jako užitková voda, nadbytečná voda bude odvedena do vsakovací drenáže 

na pozemku investora. 

4.2.1.2 INFORMACE O PROCESU 

Technologický předpis řeší provedení svislých železobetonových monolitických nosných 

konstrukcí – sloupy a překlady a vodorovné železobetonové monolitické nosné konstrukce – 

stropy, věnce, průvlaky. Veškeré železobetonové prvky, které se na stavbě vyskytují budou 

provedeny z betonu C20/25 XC1 a vyztužené ocelí B500A, pro mou práci uvažuji míru 
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vyztužení 120 kg/m3. Jedná se pouze o předběžný odhad spotřeby výztuže, bude upřesněno 

dle výpočtu statika. 

 

Dodavatel betonové směsi:  CEMEX Czech Republic, s.r.o. 

     Areál firmy Korint,  

380 01 Dačice 
 

Dodavatel betonářské výztuže:  FERRUM s.r.o.  

Chelčického 260 

676 02, Moravské Budějovice 2 

 

Dodavatel řeziva:   Tesař Zdeněk 

Slavíkovice 60,  

675 31 Jemnice 

 

Dodavatel bednění:   Doka s.r.o 

Kšírova 638/265 

619 00 Brno - Horní Heršpice 

 

Dodavatel bednění věnců:  VELOX-WERK s.r.o. 

Bělotínská 288 

753 01 Hranice 

4.2.2 MATERIÁL 

4.2.2.1 VÝPIS MATERIÁLŮ 

4.2.2.1.1 BETON C20/25 XC1 

4.2.2.1.1.1 DÍLCE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BEST 500x300x250 

BETON C20/25: 1,86 m3 

4.2.2.1.1.2 ŽB SLOUPY 

SPOTŘEBA BETONU 0,34 m3 

4.2.2.1.1.3 MONOLITICKÉ ŽB PRŮVLAKY 

SPOTŘEBA BETONU 4,86 m3 

4.2.2.1.1.4 DESKY KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ 

SPOTŘEBA BETONU 31,69 m3 

4.2.2.1.1.5 DESKY JEDNOSMĚRNĚ VYZTUŽENÉ 

SPOTŘEBA BETONU: 61,16 m3 

4.2.2.1.1.6 KONZOLOVÉ DESKY 

SPOTŘEBA BETONU 9,70 m3 

4.2.2.1.1.7 DOBETONÁVKY 

SPOTŘEBA BETONU 0,20 m3 

4.2.2.1.1.8 MONOLITICKÉ ŽB VĚNCE 

SPOTŘEBA BETONU 14,39 m3 

4.2.2.1.2 BETONÁŽSKÁ VÝZTUŽ 

4.2.2.1.2.1 DÍLCE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BEST 500x300x250 

VÝZTUŽ B500B: Ø10 dl. 78,1 m 

4.2.2.1.2.2 ŽB SLOUPY 

VÝZTUŽ B500B: 41 kg 
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4.2.2.1.2.3 MONOLITICKÉ ŽB PRŮVLAKY 

VÝZTUŽ B500A: 584 kg 

4.2.2.1.2.4 DESKY KŘÍŽEM VYZTUŽENÉ 

VÝZTUŽ B500A: 3 802 kg 

4.2.2.1.2.5 DESKY JEDNOSMĚRNĚ VYZTUŽENÉ 

VÝZTUŽ B500A: 7 339 kg 

4.2.2.1.2.6 KONZOLOVÉ DESKY 

VÝZTUŽ B500A: 1 164 kg 

4.2.2.1.2.7 DOBETONÁVKY 

VÝZTUŽ KARI SÍŤ 50/50/6 

Jedná se o konstrukční výztuž ve formě kari sítě ve dvou vrstvách nad sebou V 1.NP i ve 

2.NP o rozměrech 300x790 mm a dvě sítě v 1.NP i ve 2.NP o rozměrech 300x460 mm. 

4.2.2.1.2.8 MONOLITICKÉ ŽB VĚNCE 

VÝZTUŽ B500A: 1 726 kg 

4.2.2.1.3 KERAMICKÉ VĚNCOVKY PTH VT8/25DF 

4.2.2.1.3.1 1.NP 

POTŘEBA: 51 KS 

4.2.2.1.3.2 2.NP 

POTŘEBA: 77 KS 

4.2.2.1.4 TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 

4.2.2.1.4.1 TL. 160 mm 

PLOCHA IZOLACE 1.NP: 8,66 m2 

PLOCHA IZOLACE 2.NP: 13,32 m2 

4.2.2.1.4.2 TL. 120 mm 

PLOCHA IZOLACE 1.NP: 11,94 m2 

4.2.2.1.4.3 TL. 100 mm 

PLOCHA IZOLACE 1.NP: 48,58 m2 

PLOCHA IZOLACE 2.NP: 47,50 m2 

4.2.2.1.4.4 TL. 50 mm 

PLOCHA IZOLACE 1.NP: 43,90 m2 

PLOCHA IZOLACE 2.NP: 13,32 m2 

4.2.2.1.5 BEDNĚNÍ 

 

Výkres bednění monolitického stropu viz příloha: „C – 1 Bednění stropní konstrukce 

1.NP“ 

 

artikl č.   označení       počet 

586174000  Spouštěcí hlavice H20      188 

586155500  Opěrná trojnožka top      180 

586149000  Nástavec k průvlakové kleštině 60 cm    6 

586179000  Přidržovací hlavice H20 DF     86 

586087400  Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 300   22 

996000110  Dřevěný hranol 8x20 cm 2,00 m výkon stavby   60 

996000001          125 

996000109  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,75 m výkon stavby   46 
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996000108  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,50 m výkon stavby   1 

996000107  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,25 m výkon stavby   16 

996000106  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,00 m výkon stavby   104 

586086400  Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250   252 

186009000  Bednicí deska Doka 3-SO 21 mm 200/50 cm   165 

582528000  Svorník s perem 16 mm     188 

186118000  Panel ProFrame 21 mm 200/50 cm    224 

189707000  Nosník Doka H20 top P 3,90 m     41 

586118000  Průvlaková kleština 20      18 

189703000  Nosník Doka H20 top P 2,65 m     208 

189999000  Nosník Doka H20 eco P 0,350 m    1 

189999000  Nosník Doka H20 eco P 2,225 m    1 

 

Výkres bednění monolitického stropu viz příloha: „C – 2 Bednění stropní konstrukce 

2.NP“ 

 

artikl č.   označení       počet 

586174000  Spouštěcí hlavice H20      126 

586155500  Opěrná trojnožka top      122 

586179000  Přidržovací hlavice H20 DF     59 

586087400  Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 550   185 

996000110  Dřevěný hranol 8x20 cm 2,00 m výkon stavby   26 

996000001          8 

996000109  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,75 m výkon stavby   39 

996000107  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,25 m výkon stavby   15 

996000106  Dřevěný hranol 8x20 cm 1,00 m výkon stavby   5 

186009000  Bednicí deska Doka 3-SO 21 mm 200/50 cm   130 

582528000  Svorník s perem 16 mm     126 

186118000  Panel ProFrame 21 mm 200/50 cm    208 

189707000  Nosník Doka H20 top P 3,90 m     26 

586118000  Průvlaková kleština 20      40 

189703000  Nosník Doka H20 top P 2,65 m     312 

 

 

Množství prvků pro sloupy: 

 

artikl č.    označení      počet 

588149000  Jeřábové oko Framax      0 

580365000  Opěra bednění 340 IB      8 

588244500  Hlava opěry EB       16 

588621000  Transportní trn Tramax     0 

588955500  Univerzální prvek Framax Xlife 0,90x3,00 m   8 

588158000  Univerzální svorka Framax 10-16 cm    40 

581966000  Kotevní matka s podložkou 15,0    40 
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4.2.2.1.6 ASFALTOVÝ PÁS TYP A330 [15] 

Plocha pásu v balení:  20 + 30 + 30 m2 

Tabulka 64 - Spotřeba asfaltového pásu A330  

NÁZEV

POTŘEBNÁ 

PLOCHA 

PÁSU [m
2
]

POČET BALENÍ 

VČETNĚ 4% 

ZTRATNÉHO

ASFALTOVÝ PÁS TYP A330 67,41 3  
 

4.2.2.1.6.1 ŘEZIVO NA BEDNĚNÍ 

Desky 25 x 25 x 2 000 mm 

 

Spotřeba: 2,5 m3 

 

 

 

 

 

Hranoly 30 x 50 x 3 000 

Spotřeba: 2,5 m3 

 

 

 

 

4.2.2.1.7 ISOKORB 

4.2.2.1.7.1 TYP KXT:  18 ks 

4.2.2.1.7.2 TYP KS: 4 ks 

4.2.2.1.8 SCHOCK TRONSOLE 

4.2.2.1.8.1 TYP Z: 10 ks 

4.2.2.1.9 DROBNÉ MATERÁLY 

ODBEDŇOVACÍ PŘÍPRAVEK ÖKO 100 [18] 

2x balení po 25 l 

VÁZACÍ DRÁT Ø 1,4 mm 

2x balení po 50 kg 

VRUTY  

1500 kg 

DISTANČNÍKY [19] 

Mates – pro svislou i vodorovnou výztuž  

Krycí výška 10 až 55 mm po 5 mm 

3x balení po 500 kusech 

 

 

 

Obrázek 95 - Asfaltový pás A330 [15] 

Obrázek 96 - Deskové řezivo [16] 

Obrázek 97 - Dřevěné hranoly [17] 

Obrázek 98 - Distančníky mates 
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4.2.2.2 DOPRAVA MATERIÁLŮ 

4.2.2.2.1 PRIMÁRNÍ DOPRAVA 

Doprava ocelové výztuže z firmy FERRUM s r.o. bude zajištěna pomocí tahače DAF FT 

XF105.460 SC 4x2, za který bude zapřáhnutý 3 - NÁPRAVOVÝ VALNÍKOVÝ NÁVĚS RH125 P. Od 

místa stavby je ocelárna vzdálena 21,7 km směrem na severovýchod. Ujetí této vzdálenosti 

trvá asi 25 minut, ale z důvodu velikosti soupravy se předpokládá doba raději 30 minut. 

Betonová směs bude dopravena pomocí autodomíchávače CEMEX 9 m3 z betonárny CEMEX, 

která se nachází 14,6 km severozápadně od místa stavby. Na ujetí této vzdálenosti je 

zapotřebí 16 minut. Jelikož se jedná o autodomíchávač je počítáno cca 20 minut. Volba 

autodomíchávače je zvolena z důvodu kvality směsi, jelikož nejsme schopni dosáhnout 

požadované kvality betonu pomoci míchačky. Drobný materiál jako je vázací drát a 

odbedňovací přípravek bude přepraven dodávkou Ford Transit MK7 – JUMBO L3H3. 

4.2.2.2.2 SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA 

Po celou dobu výstavby bude na staveništi k dispozici věžový jeřáb Liebherr 42 K.1, 

kterým se bude skládat veškerý kusový materiál z tahače, resp. z valníkového návěsu. 

Betonová směs z autodomíchávače do bednění je řešeno pomocí autočerpadla od 

společnosti CEMEX s výložníkem 52 m. Materiál, který nelze přepravovat jeřábem bude do 

vyšších nadzemních podlaží dopravován pomocí stavebního výtahu GEDA ERA 1200Z/ZP. 

Drobný materiál bude převážen kolečkami. 

4.2.2.3 SKLADOVÁNÍ 

Systémové bednění skladujeme na zpevněné, čisté a odvodněné ploše a bude chráněno 

před povětrnostními vlivy. Přikryty nepromokavou celtou, aby byly chráněny proti dešťové 

vodě a uloženy na třech hranolech o rozměrech 50 x 50 x 1 000 mm, aby neležely na zemině. 

Betonářská výztuž bude také skladována na zpevněné, čisté a odvodněné ploše uložena na 

podkladcích, opět o rozměrech 50 x 50 x 1 000 mm, aby byla chráněna proti znečištění. 

Výztuž bude přikrytá nepromokavou celtou, tím bude chráněna před povětrnostními vlivy. 

Profily musejí být opatřeny identifikačním štítkem.  Řezivo pro zhotovení dřevěného bednění 

bude umístěno na zpevněné ploše a proloženo hranoly 50 x 50 x 1 000 mm. V případě deště 

je nutno řezivo přikrýt plachtou. Betonová směs bude na stavbu přivážena průběžně během 

realizace železobetonových monolitických konstrukcí. Ostatní drobný materiál jako 

penetrační nátěr, odbedňovací přípravek, vázací drát a jiný materiál budou skladovány ve 

stavební buňce opatřené zámkem. 

4.2.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Práce na vodorovných nosných konstrukcích bude provádět stejná firma jako práce na 

svislých konstrukcích. Před započetím prací na stropních konstrukcích bude kompletně 

vyzděno podlaží kromě příček, nad kterým se zhotoví stropní konstrukce. Před betonáží 

sloupů bude zkontrolováno bednění a dodržení technologické pauzy podkladní stropní 

konstrukce. Před betonáží překladů bude zkontrolováno bednění a rovněž svislost, 

vodorovnost a správná poloha zdiva a otvoru pod překladem. Obecně při předání všem částí 

pracoviště v tomto předpisu je třeba pečlivě zkontrolovat svislost, správnost a výšku svislých 

konstrukcí a vždy bude proveden zápis do stavebního deníku. Materiál bude navážen 

postupně z důvodu ušetření místa na staveništi, tím se rozumí to, že bude dovezen zvlášť na 

výstavbu stropní konstrukce nad 1.NP a nad 2.NP. Veškerý provoz na stavbě bude probíhat 

pouze v denní době, a tak není důvod k zřizování umělého osvětlení. Práce mohou být 

prováděny pouze za příznivých klimatických podmínek. V případě mrazu, sněhu, deště či 

mlhy budou práce přerušeny. 
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4.2.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.2.4.1 POVĚTRNOSTNÍ A KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

Povětrnostní podmínky musí být příznivé. Teplota při betonáži nesmí klesnout pod 

+5 °C a nesmí být vyšší než +30 °C, jinak by došlo k narušení chemických procesů při tuhnutí 

a tvrdnutí betonu a beton by nedosáhl požadovaných vlastností. Betonáž překladů, stropů a 

sloupů není možné provádět za vidatného deště, bouřky a při snížené viditelnosti. V případě 

svařování výztuže pro vyztužení ŽB prvků musí být teplota minimálně mezi +5 °C až +10 °C a 

maxima nesmí přesáhnout rozmezí 27 °C až 30 °C. Je třeba brát ohled na manipulaci s 

břemeny za pomocí jeřábu, kdy je nad rychlost větru 10 m/s omezena. 

4.2.4.2 VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROCES 

V mé práci předpokládám, že ve stavebních pracích bude pokračovat stejná firma, která 

prováděla hrubou spodní stavbu. Staveniště bylo předáno stavbyvedoucímu od investora už 

před započetím veškerých prací podílejících se na jeho zřízení. Předáno bylo s veškerou 

dokumentací a o předání byl proveden záznam do stavebního deníku. Staveniště bylo 

předáno i s místy pro napojeni na vodovod, elektrickou energii, kanalizaci. Zabránění vstupu 

nepovolaných osob na staveniště je dosaženo pomocí oplocení ze systémových plotových 

dílců TEMPOLINE z ocelového plechu opatřeným zinkovou vrstvou. Dílce délky 2,5 m a výšky 

2 m jsou umístěny v nosných patkách a vzájemně spojené zajišťovací sponou. Vjezd je 

umožněn díky otočné uzamykatelné bráně o šířce 5 m. Zřízena je provizorní komunikace na 

pozemku, zejména pro čerpadlo, které bude čerpat betonovou směs z autodomíchávače při 

provádění konstrukce stropu. Ze stejných betonových panelů je rovněž zhotovena zpevněná 

a odvodněná skladovací plocha materiálu. Na staveništi je značení zakazující vstup a vjezd 

neoprávněným osobám, upozornění na vjezd a výjezd vozidel ze stavby, vstup jen v ochranné 

přilbě a cedule se zákazem vjezdu mimo vozidel stavby. V prostoru staveniště jsou umístěny 

uzamykatelné skladovací kontejnery a pro zázemí pracovníků jsou zřízeny stavební 

kontejnery, které slouží především jako šatna pro pracovníky a pracovna pro stavbyvedoucí 

a mistry. Pro hygienu je využit jeden sanitární kontejner. Veškeré kontejnery, kromě 

skladovacích jsou napojeny na rozvod elektrické energie. Sanitární kontejner je doplněn o 

rozvod vody a odvod odpadu. 

4.2.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 

Všichni pracovníci, kteří jsou zúčastněni při procesu betonáže, budou důkladně 

proškoleni v BOZP a požární ochraně (viz bod č. 9 – BOZP). Dále budou pracovníci seznámeni 

o provozních podmínkách stavby a budou seznámeni s projektovou dokumentací. Na závěr 

budou pracovníci proškoleni v použití ochranných osobních pracovních pomůckách (OOPP) 

a následně jim budou OOPP vydány. 

4.2.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

4.2.5.1 DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM 

1x řidič nákladního automobilu profesionální řidič s řidičským oprávněním skupiny C 

(C + E) a profesním průkazem 

1x řidič dodávky řidičský průkaz skupiny B 

1x řidič autodomíchávače profesionální řidič s řidičským oprávněním skupiny C 

(C + E) a profesním průkazem, průkaz strojníka ve 

smyslu vyhlášky č. 77/1965 Sb. 

1x obsluha jeřábu vlastník jeřábnického průkazu, proškolen na daný typ 

jeřábu 
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1x řidič a obsluha autočerpadla profesionální řidič s řidičským oprávněním skupiny C 

(C + E) a profesním průkazem, průkaz strojníka ve 

smyslu vyhlášky č. 77/1965 Sb., dále přečerpává 

betonovou směs z autodomíchávače na dané místo, 

zodpovídá za údržbu a provoz autoerpadla 

4.2.5.2 PROCES BETONÁŽE STROPŮ, PŘEKLADŮ A SLOUPŮ 

1x vedoucí pracovní čety střední vzdělání s maturitní zkouškou, kvalifikovaný 

zedník, který je pověřený mistrem k zodpovědnosti za 

kvalitu a organizaci práce čety, dohlíží na dodržení 

BOZP předpisů při práci, pomáhá při každé pracovní 

činnosti 

2x kvalifikovaný zedník střední vzdělání s výučním listem, zaškolený pro práci 

s betonovou směsí a pro proces betonáže 

2x zedník střední vzdělání s výučním listem, s praxí v oboru, 

společně s kvalifikovanými zedníky betonuje stropní 

konstrukci, sloupy a průvlaky 

1x tesař/vazač/betonář střední vzdělání s výučním listem, zřizuje tradiční 

dřevěné bednění, vlastní vazačský průkaz, svářečský 

průkaz, zhotovení a pokládka stropní výztuže dle PD a 

její provázání s věncovou výztuží, provádí betonáž a 

hutní betonovou směs 

4x pomocný dělník základní vzdělání s výučním listem, s praxí v oboru, 

společně s kvalifikovanými zedníky provádí betonáž, 

přesun materiálu 

Počty zedníků a pomocných dělníků jsou uvedeny pro špičku pracovníků. Pro normální 

pracovní den bude počet nasazených pracovníků dle časového plánu (Příloha D). 

4.2.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

4.2.6.1 VELKÉ STROJE 

Tahač DAF FT XF105.460 SC 4x2 s 3 - nápravovým valníkovým návěsem, samostavěcí jeřáb 

Liebherr 42 K.1, autodomíchávač od společnosti CEMEX 9 m3, mobilní čerpadlo od 

společnosti CEMEX s výložníkem 32 m, nákladní výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP, nosič kontejnerů 

AVIA D90, dodávkové vozidlo FORD TRANSIT MK7 – JUMBO L3H3 

4.2.6.2 ELEKTRICKÉ + DIESLOVÉ MOTORY 

Elektrické míchadlo HECHT 1135, stavební míchačka 125L XTLINE, staveništní rozvaděč 

RES 2.0.2.4 IP44, prodlužovací kabel NAREX PCN 25, plovoucí vibrační lišta ENAR QZH, 

ponorný vibrátor betonu HERVISA PERLES CMP AM 35/3, kotoučová pila HILTI SCW 70, 

motorová řetězová pila STIHL MS 231, úhlová bruska HILTI DCG125, svářečka ASIST AEIW160 

– DC3, ohýbačka ocelových prutů Hitachi 

4.2.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY 

Zednické lžíce, kbelíky, zednická tužka, stavební kolečko 80L BANTAM S, žebřík, koště, 

bádie na beton typ 1017, vázací kleště, stahovací lať na beton, hřebíky, AKU vrtačka, kozy 

lešenářské + fošny 

4.2.6.4 MĚŘÍCÍ POMŮCKY 

Digitální úhloměr a vodováha BOSCH GAM 270 MFL, sestava s rotačním laserem, 

sestava s nivelačním přístrojem, skládací metr, olovnice, vodováha, provázek 
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4.2.6.5 OOPP, BOZP 

Reflexní vesta, pevná pracovní obuv, ochranná helma, pracovní rukavice, pracovní oděv, 

ochranné brýle, svářečské rukavice, svářečská kukla 

4.2.7 POSTUP PROCESU 

4.2.7.1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

BETONÁŽ SLOUPŮ 

Vytvoření sloupů bude jako první proces ve 2.NP. Hlavní výztuž sloupu bude přivařena 

na výztuž, která byla vytažena ze stropní desky nad 1.NP. Dále bude provedeno ohýbání 

třmínků pomocí ohýbačky ocelových prutů Hitachi, dle návrhu statika. Jednotlivé pruty a 

třmínky se svazují vázacím drátem, za účelem vytvoření armokoše dle projektové 

dokumentace. Pro zajištění 25 mm předepsaného krytí výztuže se dosáhne distančními 

podložkami. Dále bude probíhat zřízení bednění pro sloupy. Jedná se o systémové rámové 

bednění Framex Xlife od společnosti DOKA. Vnitřní prostor se opatří vrstvou nátěru 

odbedňovacího přípravku ÖKO 100. Beton bude dopraven z betonárny CEMEX Dačice 

vzdálené asi 14,6 km od naší stavby. Pro jeho dopravu do bednění bude použita bádie, jelikož 

se jedná o malé množství betonu a platba za pronájem čerpadla by byla ekonomicky 

nevýhodná. Beton bude lit do bednění z výšky maximálně 1,5 m. Betonáž bude probíhat po 

vrstvách výšky 300 mm, z důvodu toho, aby bylo možné provibrovat ponorným vibrátorem 

vrstvu betonu alespoň do hloubky 100 mm. Po provibrování postup opakujeme. Odbednění 

je možné až po nabytí poloviční pevnosti betonu, což je v tomto případě 12,5 MPa. Výpočet 

této doby řeším v samostatné kapitole č.12: „Posouzení odbedňovacích lhůt“. Dle daného 

postupu jsem vypočítal, že požadovaná pevnost betonu bude po čtyřech dnech. Beton je 

nutné ošetřovat kropením vodou v pravidelných intervalech. Termín betonáže sloupů je 

naplánován na 31.7.2018.  

BETONÁŽ PŘEKLADŮ 

Práce začneme přípravou armovacího koše mimo bednění. Jednotlivé pruty hlavní 

výztuže a třmínky se svazují vázacím drátem dle projektové dokumentace vypracované 

statikem. Krytí výztuže bude stejné jako v případě sloupů, a to 25 mm. Bednění překladů má 

rozměr 500 x 238 mm. Vnitřní prostor se opatří vrstvou nátěru odbedňovacího přípravku 

ÖKO 100. Do připraveného bednění se následně vloží armokoš. Bednění musí být podpíráno 

hranoly 80 x 80 x 2 500 mm na více místech, aby nedošlo k průhybům a byla tak dosažena 

požadovaná rovinnost železobetonového překladu. Následuje lití betonové směsi do 

bednění za použití bádie, kde maximální výška lití je 1,5 m. Betonáž bude probíhat v celé 

výšce překladu naráz a betonová směs bude hutněna ponorným vibrátorem. Ošetřování 

bude probíhat stejně jako u sloupů. Dle výpočtu v kapitole č.12: „Posouzení odbedňovacích 

lhůt“ je odbednění možné rovněž po čtyřech dnech, jako v případě sloupů ve 2.NP. 

4.2.7.2 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

POKLÁDKA ASFALTOVÉHO PÁSU 

Před betonáží stropních konstrukcí je nutno na vrchní líc keramických cihelných bloků 

vnějších i vnitřních nosných konstrukcí aplikovat separační vrstvu ve formě asfaltového pásu 

typu A330. Cihelné bloky mají minerální vatu ve voštinách a z toho důvodu je třeba chránit 

tepelnou izolaci těmito pásy před stykem s betonovou směsí. 
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BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 

Bednění stropní konstrukce budeme provádět systémovým 

bedněním Dokaflex 1-2-4 od firmy Doka. To se skládá z panelů 

Dokadur, nosníků H20, spouštěcích hlavic H20, přidržovacích hlavic 

H20 DF, stropních podpěr Eurex 20 top a opěrných trojnožek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položíme podélné a příčné nosníky po obvodu. 

Značky na nosníku ukazují maximální vzdálenosti. 

Nastavovacím třmenem provedeme hrubé výškové 

nastavení stropní podpěry. Zasadíme spouštěcí 

hlavici H20 do stropní podpěry a dbáme na 

spouštěcí výšku. Postavíme opěrnou trojnožku. 

Potom postavíme stropní podpěru do opěrné 

trojnožky a upevníme ji upínací pákou.  

 

 

 

Pomocí montážních vidlic uložíme podélné 

nosníky do spouštěcích hlavic. Znivelujeme podélné 

nosníky podle výšky stropu. 

 

 

 

 

 

 

Znovu pomocí montážních vidlic uložíme s 

přesahem příčné nosníky, maximální vzdálenost 

příčných nosníku je podle značek. 

 

 

 

 

Obrázek 99 - Prvky 

stropního bednění [4] 

Obrázek 100 - Opěrné trojnožky [4] 

Obrázek 101 - Podélné nosníky [4] 

Obrázek 102 - Příčné nosníky [4] 
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Montáž mezipodpěr kdy přidržovací hlavice H20 

nasadíme, na vnitřní trubku stropní podpěry zajistíme 

integrovaným třmenem. Potom namontujeme 

ochranu proti pádu na okraj stropu a uložíme panely 

Dokadur kolmo k příčným nosníkům. 

 

 

 

BEDNĚNÍ VNĚJŠÍCH VĚNCŮ 

Bednění bude vytvořeno tradičním dřevěným bedněním, skládající se z prken a 

montážních spon. Bednění je tvořeno pomocí vodorovných prken, které jsou k sobě 

připevněny dřevěnými hranoly. Aby se zabránilo rozjetí bednění tlakem betonové směsi na 

jeho hrany, jsou prkna připevněny ke konstrukci pomocí montážních spon. Výšková poloha 

bednění se stabilizuje hřebíky, které se opírají o podložky. 

VYZTUŽENÍ STROPŮ 

Jako další bude probíhat vyztužení věnců a průvlaků. Nejdříve si zhotovíme armokoše 

pro výztuž věnců a průvlaků, před samotným vyztužováním desky. Zhotovení bude probíhat 

mimo pracoviště na zpevněné ploše, kde bude provedeno ohýbání třmínků pomoci 

ohýbačky ocelových prutů Hitachi dle návrhu statika. Jednotlivé pruty a třmínky se svazují 

vázacím drátem, za účelem vytvoření armokošů podle dokumentace. Poté se armokoše 

dopraví za pomoci jeřábu na místo. Pro zajištění 25 mm předepsaného krytí výztuže 

využijeme distančních podložek. 

Výztuž monolitické stropní desky bude zhotovena vazači dle výkresu výztuže od statika. 

Pro zajištění správné tloušťky krytí výztuže se použijí distanční podložky. Na podložky se do 

bednění uloží spodní výztuž, která se v případě křížem vyztužené desky skládá ze dvou vrstev 

prutů na sebe kolmých. V případě desek jednostranně vyztužených se jedná o výztuž pouze 

v jednom směru. Následuje vytvoření horní výztuže, která se uloží na montážní stoličky. 

Horní výztuž, stejně jako výztuž spodní, probíhá buď ve dvou navzájem kolmých vrstvách, 

nebo pouze v jednom směru. Horní výztuž stropní desky klademe společně s izolačními 

nosníky. Potom navaříme nebo navážeme horní výztuž balkónové a stropní desky na 

vyčnívající výztuž z ložiska. Rozdělovací výztuž bude ležet pod nosnou horní a nad nosnou 

spodní výztuží. Nakonec osadíme spojovací výztuž tvaru U, která spojí horní a spodní výztuž 

na obou okrajích balkónové a stropní desky. Výztuž desek bude provázána s výztuží věnců. 

BETONÁŽ STROPŮ 

Beton bude na staveniště dovážen z betonárny CEMEX Dačice. Autodomíchávače 

propůjčené od společnosti CEMEX a objemem 9 m3 budou postupně dovážet betonovou 

směs na stavbu, kde se bude dopravovat do stropního bednění pomocí autočerpadlo 

s výložníkem 52 m, rovněž od společnosti CEMEX. Veškeré stropní desky budou provedeny 

z betonu C20/25 XC1. Betonová směs může být ukládání do bednění z výšky maximálně 

1,5 m, aby nedošlo k oddělení jednotlivých zrn kameniva. Při betonování musíme dávat 

pozor, aby nedošlo k posunutí výztuže a bednění. Betonáž bude probíhat v pruzích o šířce 1 

m, díky tomu bude možné lépe dodržet požadovanou výslednou rovinnost stropní 

konstrukce. K dodržení požadované tloušťky podlahy a rovinnosti stropů bude sloužit také 

rotační laser, který bude umístěn tam, kde nebude překážet, ale bude dosahovat na všechny 

místa konstrukce. Pomocí tyče, která bude přijímat světelný paprsek z rotačního laseru, si 

Obrázek 103 - Stropní bednění [4] 
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budeme držet požadovanou výšku. Beton se bude hutnit vibrační lištou a v případech, kde 

se pracovník s lištou nedostane, bude toho místo hutněno ponorným vibrátorem.  

TECHNOLOGICKÁ PŘESTÁVKA 

Beton začneme ošetřovat po 24 hodinách od zhutnění, začneme s vlhčením (kropením) 

povrchu betonové konstrukce. Snažíme se vlhčit alespoň 7 dní, když klesne teplota pod 10 

°C beton nevhlčíme. Po dokončení betonáže stropní desky je nutná technologická přestávka 

4 dny. Během této doby by měl beton dosáhnout min. 50 % konečné pevnosti v tlaku. Po 

tuto dobu je nutné udržovat beton vlhký, a to skrápěním vodou, nebo jej chránit fóliemi proti 

nadměrnému odpařování vody. Beton by se měl chránit proti nepříznivým vlivům počasí. Při 

nepříznivých povětrnostních podmínkách jako je například silný déšť, snížená viditelnost je 

nutno chránit stropní konstrukci před deštěm například rohožemi, deskami nebo foliemi, 

aby nedocházelo k vyplavování cementu. Při poklesu teplot pod 0 °C, je nutná ochrana 

pomocí rohoží, desek, nebo zahřívání betonu. Tím se zabrání zastavení hydratace. 

ODBEDNĚNÍ STROPŮ 

Z důvodu navazujícího procesu realizace příček je možnost částečného odbednění 

stropní konstrukce už po čtyřech dnech. Stojky se musí ponechat po dobu 28 dní.  Odbednit 

stropy můžeme až po nabytí požadované krychelné pevnosti betonu, která je alespoň 50 %. 

Tato hodnota se může s povětrnostními podmínkami měnit. Technologická přestávka je 

rovna 28 dnům. Samotné odbednění začne spuštěním stojek. Díky uvolňovacímu čepu se 

okamžitě odlehčí závitové matky. Stačí jeden úder kladivem do čepu a bednění se spustí dolů 

otáčením matice o cca 6 cm. Následnou demontáž primárních nosníků je výhodnější 

provádět pomocí montážní vidlice. Trojnožky se odstraní ze stojek a veškerý bednící materiál 

je tak možné okamžitě omýt, stohovat a přepravit k odvozu ze staveniště.  

ŘEŠENÍ PROSTUPŮ 

Bednění v místě prostupů bude řešeno pomoci 

desek a hranolů, kdy se z desek vytvoří bednění okraje 

prostupu a desky se rozepřou pomocí hranolů. 

 

 

 

 

 

4.2.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Podrobné požadavky na kontrolu a jakost kvality dané technologické etapy jsou 

zpracovány v samostatné části nazvané „Kontrolní a zkušební plán pro monolitické 

železobetonové konstrukce“. Na provádění veškerých prací na dané etapě bude dohlížet 

stavbyvedoucí případně vedoucí pracovní čety, který bude mít povinnost postupně vyplňovat 

tabulku KZP pro monolitické železobetonové konstrukce, která je také obsažena v časti 

nazvané „Kontrolní a zkušební plán pro monolitické železobetonové konstrukce“. 

4.2.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

KONTROLA PŘIPRAVENOSTI STAVENIŠTĚ 

KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 

KONTROLA DOKONČENÍ PŘEDCHOZÍCH PRACÍ 

Obrázek 104 - Bednění prostupů [20] 
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KONTROLA DODÁNÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE 

KONTROLA DODÁNÍ SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ 

KONTROLA ČERSTVÉHO BETONU A ZKOUŠKA KONZISTENCE 

KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

KONTROLA PRACOVNÍKŮ 

4.2.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

KONTROLA STROJŮ 

KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 

KONTROLA BEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 

KONTROLA ULOŽENÍ VÝZTUŽE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 

KONTROLA UKLÁDÁNÍ A HUTNĚNÍ ČERSTVÉHO BĚTONU PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 

KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ BETONU PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 

KONTROLA PEVNOSTI BETONU PRO SVISLÉ KONSTRUKCE 

KONTROLA ODBEDNĚNÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 

KONTROLA BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 

KONTROLA ULOŽENÍ VÝZTUŽE STROPNÍ KONSTRUKCE 

KONTROLA PROVEDENÍ DILATAČNÍCH A PRACOVNÍCH SPAR 

KONTROLA UKLÁDÁNÍ A HUTNĚNÍ ČERSTVÉHO BETONU STROPNÍ KONSTRUKCE 

KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ BETONU STROPNÍ KONSTRUKCE 

KONTROLA PEVNOSTI BETONU STROPNÍ KONSTRUKCE 

KONSTROLA ODBEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 

KONTROLA PROVEDENÍ STROPNÍCH PROSTUPŮ 

4.2.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

KONTROLA GEOMETRIE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 

KONTROLA GEOMETRIE STROPNÍ KONSTRUKCE 

KONTROLA PEVNOSTI BETONU PO 28 DNECH 

KONTROLA POVRCHU BETONU 

4.2.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 

Během procesu zdění budou zajištěna veškerá hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Každý pracovník na stavbě bude dodržovat veškeré požadavky na BOZP, se kterými 

byl seznámen během instruktáže pracovníků. Plán dodržovaných požadavků BOZP je 

stanoven z platných vyhlášek, zákonů a nařízení vlády. Opatření pro dodržení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci jsou podrobně řešena v samostatné kapitole bakalářské práce 

s názvem: „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

OCHRANNÉ POMŮCKY PRO DODRŽENÍ BOZP 

Reflexní vesta, pevná pracovní obuv, svářečské rukavice, svářečská kukla, ochranná 

helma, pracovní rukavice, pracovní oděv, ochranné brýle. 
 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Další požadavky na staveniště [9] 

 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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Příloha č.2 k nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III. Míchačky 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 

XIII. Stavební výtahy 

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

XV. Přeprava strojů 

 

Příloha č.3 k nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní postup 

 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

IX.3 Odbedňování 

IX. 5 Práce železářské 

X. Zednické práce 

 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [10] 

§ 5 

Příloha 

DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ JE 

ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA 

BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO 

PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 

 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 
 

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [11] 

§ 3 

(1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na 

příslušném riziku vytvářeném daným zařízením 

(2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištěni zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření 
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(3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází 

žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před 

spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný 

signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času 

nebezpečný prostor opustit 

(4) Ochranné zařízení 

(5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání 

 

§ 4 

(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 

průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace 

k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním 

bezpečnostním předpisem 

(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 

prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním 

bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 

dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak 

(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení  

 

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. 

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 

 

Zákon č. 88/2016 Sb. 

Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 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 [12] 

HLAVA I 

POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A 

ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 

 

§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 

 

HLAVA III 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

 

§ 9 Odborná způsobilost 
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Nařízení vlády 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [13] 

§ 3 

(1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními 

opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a 

zdraví osob 

(2)  Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik 

vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k 

vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů 

pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik 

vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení 

(3)  Podmínkou k uvedení pracoviště do provozu 

(4) Povinnosti zaměstnavatele 

 

Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

1. Stabilita a mechanická odolnost staveb  

2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové cesty a 

východy  

3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 

3.2 Příčky, stěny a stropy 

8. Poskytování první pomoci 

9. Venkovní pracoviště  

10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 

4.2.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí během užívání a ani během realizace. Bude 

tomu zabráněno použitím strojů v dobrém technickém stavu z důvodu dodržení provozního 

hluku a zamezení nežádoucího úniku provozních kapalin. Zaparkované pracovní stroje 

budou mít pod motorovou částí umístěnou káď na zachycení případného úniku oleje. 

Veškerý odpad, který vznikne, bude řádně tříděn a recyklován. Na odpady, které nelze 

recyklovat bude na staveništi umístěn kontejner, který bude následně odvážen pomocí 

automobilu Avia D90 na místo určené předpisem č. 93/2016 Sb. 

Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady bude dodržováno dle: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (novela 

223/2015 Sb.) 

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

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (novela 387/2016 Sb.) 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibraci (novela 217/2016 Sb.) 
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Tabulka 65 - Tabulka odpadů betonáž monolitu [14] 

Katalogové číslo Název odpadu Způsob likvidace

15 01 01 Papírové obaly Recyklace

15 01 02 Plastové obaly Odvoz do spalovny

17 01 01 Beton Recyklace

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Odvoz na skládku

17 02 01 Palety Odvezeno dodavatelem

17 02 01 Dřevo Recyklace

17 02 03 Plasty Recyklace

17 03 02 Asfaltové pásy Odvoz do spběrného dvora

17 04 05 Ocel Recyklace

20 01 39 Plasty Recyklace

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz do spalovny, případně na skládku  
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5 ORGANIZACE VÝSTAVBY PRO ZADANOU TECHNOLOGICKOU 

ETAPU 

5.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

5.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:     NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU JEMNICE 

Přímý investor:  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,  

Veveří 331/95, Brno-střed, IČ: 002 16 305 

Projektant:    Adam Dlabaja (RČ: 930518/XXXX) 

FAST VUT v Brně 

B4S6, AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 

Místo stavby:     k.ú. Jemnice (590789), parcelní číslo 2822/1 

Okres:      Třebíč  

5.1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

-SO01 – Bytový dům  

– Bytový dům o rozměrech 21,30 x 17,00 m a výšce objektu 7,50 m od upraveného 

terénu. Objekt bude dvoupodlažní s podsklepením, plochou střechou a 

vyhotovenou tradiční zděnou technologií, s monolitickou stropní konstrukcí. 

Objekt bude postaven pro účely bydlení ve 4 bytových jednotkách. 

-SO02 – Přípojka elektrické energie NN  

– Délka od páteřní sítě: 8,50 m.  

– NN – 400 V, 4xCYKY 4BX16 

– Ochranné pásmo (od osy na obě strany): 1,00 m 

– Spotřeba: 60,00 kW 

-SO03 – Přípojka pitné vody  

– Přípojka od vrtů pitné vody (SO07) 

– Délka přípojky: 30,50 m 

– Ochranné pásmo (od osy na obě strany): 1,50 m 

– Maximální hodinová spotřeba vody: 270,00 l/h 

-SO04 – Přípojka splaškových odpadních vod  

– Délka od páteřní sítě: 9,55 m 

– PVC-KG DN 200, SN8 

– Ochranné pásmo (od osy na obě strany): 1,50 m 

– Maximální výpočtový průtok odpadních vod z objektu: RD 2,63 l/s 

-SO05 – Zpevněné plochy  

– Celková plocha zpevněných ploch: 102,5m2 

– Nášlapný materiál: zámková dlažba tl. 60 mm 

-SO06 – Parkovací místa pro dopravu v klidu osobních automobilů 

– Počet parkovacích stání: 6 

– Nájezdný povrch: zámková dlažba tl. 800 mm 

– Odvodnění do sběrného žlabu o sklonu 1,5 % 

– Rozměr navržen dle ČSN 736056:2011 

– Ocelová konstrukce se zastřešením 

-SO07 – Vrt pro odběr podzemní vody 

– Počet vrtů: 2 

– Hloubka vrtů: 80,0 m (resp. 140 m) 

– Ochranné pásmo: 12,0 m 
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-SO08 – Oplocení 

– Celková délka oplocení: 125,0 m 

– Konstrukce: gabionové koše s výplní z lomového kamene 

– Výška: 1,5 m 

-SO09 – Objekt pro skladování komunálního odpadu 

– Pro dva kontejnery směsného komunálního odpadu 

– Konstrukce: gabionové koše s výplní z lomového kamene, s ocelovým 

zastřešením 

– Výška: 1,5 m 

-SO10 – Vsakovací těleso A 

– Vsakovací těleso o rozměru: 5 x 3 x 1,5 m 

– Štěrkodrť fr. 32/63,5 mm s ochrannou geotextilií gramáže 600 g/m2 

-SO11 – Vsakovací těleso B 

– Vsakovací těleso o rozměru: 5 x 3 x 1,5 m 

– Štěrkodrť fr. 32/63,5 mm s ochrannou geotextilií gramáže 600 g/m2 

-SO12 – Retenční nádrž dešťové vody A 

– Objem retenční nádrže: 5,0 m3 

– Průměr: 1,5 m 

– Výška: 3,0 m 

– Konstrukce: PE-EGM tl. 8 mm, nesamonosná 

– Přepad do vsakovacích plání (SO10, SO11) 

-SO13 – Retenční nádrž dešťové vody B 

– Objem retenční nádrže: 5,0 m3 

– Průměr: 1,5 m 

– Výška: 3,0 m 

– Konstrukce: PE-EGM tl. 8 mm, nesamonosná 

– Přepad do vsakovacích plání (SO10, SO11) 

-SO14 – Vrty tepelného čerpadla 

– Vrty pro tepelná čerpadla, technologie země/voda 

– Počet vrtů: 2 ks 

– Hloubka vrtů: 100 m 

– Výstroj s výstupem 5/4” (DN 40) 

-SO15 – Přípojka od vrtů tepelného čerpadla 

– Délka od vrtného sběrače: 2 x 6,5 m 

– Materiál potrubí: GeroTherm PE-GT100 DN 40x3,7, SR11, PN16 

– Oběžné medium: ThermoFrost L 

5.1.3 POPIS STAVBY 

PD řeší novostavbu bytového domu, dvoupodlažního s podsklepením, plochou střechou 

a vyhotovenou tradiční zděnou technologií, bez zateplení, vytápěného tepelným čerpadlem 

země-voda a technologickému vybavení, které bude součástí tohoto domu, viz 1.4 členění 

stavby na stavební objekty. Objekt bude sloužit k trvalému bydlení 4 - 5 osob ve čtyřech 

samostatných bytových jednotkách, které jsou součástí novostavby bytového domu a potřeb 

obývajících osob – sklepní kóje, zpevněných ploch, přípojky NN a pitné vody, odvod 

splaškových vod a srážkových vod dešťových, parkovací plochy pro dopravu osobních vozidel 

v klidu.  

Jedná se o stavbu trvalou, která není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové 

rezervaci nebo památkové zóně 

Všechny použité stavební materiály a technologie jsou standardní a neovlivňují 

negativně životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny, nežádoucí 

nebezpečné výpary. Splašková voda svedena do obecní stokové sítě. Dešťová voda svedena 
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do retenčních jímek pro další využití jako užitková voda, nadbytečná voda bude odvedena 

do vsakovací drenáže na pozemku investora. Navržené novostavba nebude mít vliv na 

životní prostředí. K výstavbě budou použity jen materiály s certifikátem o zdravotní 

nezávadnosti. Stavba neovlivní klimatické poměry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani 

nenaruší stabilitu ekosystému, nezasahuje též do zátopových oblastí  

 

Zastavěná plocha:    295,95 m2 

Užitná plocha:     576,36 m2 

Obytná plocha:    371,35 m2 

Obestavěný prostor:    3 098,56 m3 

Počet bytových jednotek:  4 

Počet uživatelů    4 – 5/bytovou jednotku 

 

Chronologie výstavby bude probíhat v tomto pořadí:  

1) přípojka NN, přípojka splaškové kanalizace, vrt vrtané studny a vsakovací pláně a 

retenční nádrže pro kumulaci dešťové vody  

2) spodní stavba bytového domu   

3) horní stavba, vrt pitné vody a přípojka pitné vody  

4) zpevněné plochy, oplocení a garážová stání, vrty pro tepelné čerpadlo a přípojka k 

tepelnému čerpadlu od vrtů, parkovací krytá sdružená stání   

Chronologie výstavby musí být bezpodmínečně dodržena, aby nebyla ohrožena plynulost 

výstavby a tím bylo co nejvíce eliminováno zatížení okolí stavby investorského záměru. 

5.2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

5.2.1 POPIS STAVENIŠTĚ 

Staveniště je řešeno pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového domu, 

konkrétně se jedná o zděné svislé konstrukce a monolitické vodorovné konstrukce. Pro účely 

stavby a pro prostory zařízení staveniště bude využit pouze pozemek investora – majitele 

pozemku (parcelní číslo 2822/1). Terén pozemku je v místech plánované stavby v mírném 

spádu k jihozápadu a je vhodný pro staveniště. Po dobu výstavby je nutné minimalizovat 

prašnost a zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, stejně tak i ochranu 

stávajících komunikací a konstrukcí (zajištění očištění stavební techniky před výjezdem na 

silniční komunikace). Díky rychlé výstavbě a nízké hmotnosti použitých stavebních materiálů 

bude vliv na okolí v průběhu výstavby minimální. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla 

dotčena práva majitelů sousedních pozemků. 

5.2.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

K zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště bude kolem zřízen plot o výšce 

2 m a vjezd bude umožněn pomocí brány o šířce 5 m. Na staveništi budou uzamykatelné 

sklady pro uskladnění pracovních pomůcek a materiálu, který nesmí být vystaven 

povětrnostním vlivům (asfaltové pásy, pytlové směsi). 

Podrobné podmínky stavební připravenosti zajišťované objednatelem budou stanoveny 

dodavatelem (nebo subdodavateli) stavby. 

5.2.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Staveniště bude napojeno na obecní komunikaci obce Jemnice, za dodržení podmínek 

vlastníka zmíněné komunikace, stejně jako normových požadavků. Zejména musí být 
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dodrženy ochranné a bezpečnostní předpisy pro provoz na této komunikaci, s rychlostním 

limitem 20 km/h. Vozidla vykonávající stavební práce, které následně budou staveniště 

opouštět, musí být před nájezdem na jakoukoliv pozemní komunikaci řádně očištěna.  

5.3 DOPRAVA NA STAVENIŠTI 

Na staveništi je možný příjezd 

z komunikace, která probíhá východně od 

navržené výstavby bytového domu. Jedná 

se o příjezd z ulice Polická cca 130 m od 

staveniště. Tato cesta je již zpevněná a pro 

potřeby staveniště postačí. Vozidla budou 

vjíždět na staveniště a couvat takovým 

způsobem, aby bylo možné 

bezproblémové vyjetí po této cestě 

stejnou trasou. Pokud tomu situace 

nepovolí, jsou řidiči nuceni vycouvat touto 

cestou zpět až do ulice Polická. 

5.3.1 HORIZONTÁLNÍ DOPRAVA 

Horizontální přepravu materiálu na paletách pro svislé a vodorovné konstrukce bude 

zajišťovat tahač DAF FT XF105.460 SC 4x2 s 3 – nápravovým valníkovým návěsem. Toto 

vozidlo se z důvodu stísněných prostor na staveništi nebude pohybovat. Vozidla se 

stavebním materiálem zastaví na severní straně parcely tak, aby příliš nezasahovali do 

pozemní komunikace, ale zároveň tak, aby byly v dostatečné vzdálenosti od jeřábu, aby 

materiál mohl být naložen přímo z jejich ložné plochy. Horizontální přeprava betonu je 

řešena pomocí autodomíchávače od společnosti CEMEX s kubaturou 9 m3. Drobný materiál 

bude přepraven pomocí stavebních koleček 80L bantam S.  

5.3.2 VERTIKÁLNÍ DOPRAVA 

Primárně bude pro vertikální dopravu materiálu určen věžový jeřáb Liebherr 42 K.1, 

který složí materiál přímo z ložné plochy valníku na skladovací plochy, nebo přímo na stropní 

konstrukci. Pro přepravu pracovníků a palet s příčkovým zdivem bude využíván stavební 

výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP. Vertikální přeprava betonu do bednění bude řešena pomocí 

bádie (sloupy, překlady a dílce ztraceného bednění). Pro dopravu betonové směsi ve velkých 

kubaturách (stropní desky) bude sloužit autodomíchávač od společnosti CEMEX s výložníkem 

32 m. 

5.4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

5.4.1 SKLÁDKA ORNICE 

Před započetím zemních prací bude v místech stavby provedena skrývka ornice v tl. 

300 mm, zemina bude uložena na deponii a po dokončení stavby využita k finálním terénním 

úpravám, výkopová zemina bude ze stavebních rýh odvážena na rekultivační skládku města 

Jemnice, deponie bude stanovena na jižní straně pozemku investorského záměru.  

5.4.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

Po instalaci vodoměrné soustavy bude voda čerpána z jímacího vrtu. 

Obrázek 105 - Příjezd na staveniště [1] 
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5.4.3 PŘÍPOJKA ELEKTŘINY 

Napojení na elektřinu bude řešeno napojením na stávající vedení elektrické energie 

vybudované v rámci I. etapy výstavby. Napojení a odběr NN bude realizováno pomocí 

staveništního rozvaděče RES 2.0.2.4 IP44. Z tohoto rozvaděče bude elektřina dále rozvedena 

do staveništních buněk, míchacího centra, výtahu, jeřábu a do míst, kde bude potřeba 

elektrická energie. Potřebné množství pro provoz na staveništi je stanoven v části s názvem 

„Výpočet příkonu elektrické energie“. 

5.4.4 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude ze všech stran, na pozici hranice parcely, zajištěno oplocením z důvodu 

zamezení vniku nepovolaných osob na staveniště a k zabezpečení stavby proti krádeži. Jedná 

se o mobilní oplocení značky TEMPOLINE, které se skládá ze systémových dílců, nosné patky 

a zajišťovací spony. Plotové dílce a spony jsou opatřeny proti korozi zinkovou vrstvou. Délka 

jednoho systémového dílce je 2,5 m, tento dílec se ukládá do dvou betonových patek o 

hmotnosti 27 kg, které jsou součástí dodávky. Vjezd na staveniště je umožněn pomocí 

uzamykatelné brány o šířce 5 m. Oplocení kolem stavby bude po jejím dokončení 

odstraněno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 OBYTNÉ KONTEJNERY 

Jako obytné kontejnery budou sloužit stavební buňky od výrobce CONT Proficontainers. 

Na staveništi budou navrženy tyto buňky jako kanceláře pro stavbyvedoucího, mistry a pro 

zázemí pracovníků. Jejich další využití bude v podobě šaten pro stavební dělníky. 

5.4.5.1 OBYTNÁ BUŇKA OB6-2 

 

Technické parametry 

 

Vnější rozměry: 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 

Vnitřní výška:  2 350 mm 

Rám:   ocelová svařovaná konstrukce 

Izolace:   minerální vata 60 / 60 / 100 mm 

Opláštění:  lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 

Střecha:  falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace 

Stěna:   LDTD bílá nebo dekor dřevo, izolace 

Podlaha:  DTD 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace 

Vybavení:  vchodové dveře 875 x 2 000 mm, ISO okno 945 x 1 200 mm s roletou 

Elektroinstalace:  standard / ČSN – 400 V / 32 A / 5-pol, CEE zásuvky zapuštěné v rámu 

Topení:   přímotopový panel 2 kW / Stiebel Eltron 

Obrázek 106 - Oplocení staveniště TEMPOLINE [21] 
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Barevné provedení: RAL7035 / sv. šedá [22] 

5.4.6 SANITÁRNÍ KONTEJNERY 

Jako hygienické zázemí pro pracovníky budou navrženy sanitární kontejnery od výrobce 

CONT Proficontainers, kde se bude nacházet umývárna a WC pro veškerý pracovní personál 

na stavbě. 

Pozn.: Pro svou bakalářkou práci zpracovávám dvě varianty výkresu zařízení staveniště. 

V první variantě, zaměřené především na bezpečnost, se bude pod sanitární buňkou SAN2 

nacházet fekální tank o objemu 8 000 l. Varianta 1 totiž počítá s tím, že se budou kontejnery 

nacházet na jižní straně pozemku, odkud by byl těžko proveditelný odvod splaškových vod. 

Varianta 2, která je zaměřená především na proveditelnost a komfort stavbyvedoucího, 

počítá s tím, že budou kontejnery na severní straně pozemku a nebude problém s odvodem 

splaškových vod do kanalizace. 

5.4.6.1 SANITÁRNÍ BUŇKA SAN2 

 

Technické parametry  

 

Vnější rozměry: 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 

Vnitřní výška:  2 350 mm 

Rám:   ocelová svařovaná konstrukce 

Izolace:   minerální vata 60 / 60 / 100 mm 

Opláštění:  lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 

Střecha:  falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace 

Stěna:   kompletní vnitřní oplechování, izolace 

Podlaha:  top cementová 22 mm + antiskluz Aqua! PVC 1,5 mm, izolace 

Vybavení:  vchodové dveře 875 x 2 000 mm, vnitřní dveře 625 x 2 000 mm, ISO 

okna 600 x 600 mm sanitární, umyvadla, žlab, baterie, bojlery 300 l, 

sprchové kouty, WC kabiny, pisoáry, el. ventilátory 190 m3/hod, 

odtoková gula, zrcadla, vnitřní příčky, napojení voda / odpad 

Elektroinstalace:  standard / ČSN – 400 V / 32 A / 5-pol, CEE zásuvky zapuštěné v rámu 

Topení:   přímotopový panel 2 kW / Stiebel Eltron 

Barevné provedení: RAL7035 / sv. šedá [23] 

 

Obrázek 107 - Půdorys obytné buňky OB6-2 [22] Obrázek 108 - Obytná buňka OB6-2 [22] 
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5.4.6.2 FEKÁLNÍ TANK (8 000 l), VARIANTA 1 

Fekální tank bude použit pouze ve variantě 1. Jedná se o odpadní nádrž o objemu 8 000 l 

a bude umístěn pod sanitární kontejner SAN2. Pro vyrovnání výšek mezi terénem a 

nášlapnou vrstvou v kontejneru, budou použity ocelově schody se zábradlím. Fekální tank 

bude odvážen firmou JOHNNY SERVIS s.r.o. dvakrát týdně. 

 

Technické parametry  

 

Vnější rozměry: 6 055 x 2 435 mm 

Objem:   8 000 l [24] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.7 SKLADOVÉ KONTEJNERY 

Pro skladování drobného materiálu a pomůcek bude na staveništi vybudován skladový 

kontejner od výrobce CONT Proficontainers. Jeho další využití bude v případě skladování 

materiálu, který musí být chráněn před vlivy klimatických podmínek (hydroizolace, pytlové 

směsi a jiné), také pro úschovu nářadí a menších strojů (okružní pila, elektrické míchadlo, 

svářecí agregát atd.). 

5.4.7.1 SKLADOVÝ KONTEJNER SK20  

 

Technické parametry  

 

Vnější rozměry: 6 058 x 2 438 x 2 591 mm 

Rám:  ocelová svařovaná konstrukce z plechu tl. 3 mm a vá 

Izolace:   minerální vata 60 / 60 / 100 mm 

Opláštění:  lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm 

Střecha:  falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace 

Stěna:   kompletní vnitřní oplechování, izolace 

Podlaha:  top cementová 22 mm + antiskluz Aqua! PVC 1,5 mm, izolace 

Obrázek 110 – Půdorys sanitární buňky SAN2 [23] Obrázek 109 - Sanitární buňka SAN2 [23] 

Obrázek 112 - Fekální tank, 8 000 l [24] 
Obrázek 111 - Ocelové schodiště [24] 
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Vybavení:  vchodové dveře 875 x 2 000 mm, vnitřní dveře 625 x 2 000 mm, ISO 

okna 600 x 600 mm sanitární, umyvadla, žlab, baterie, bojlery 300 l, 

sprchové kouty, WC kabiny, pisoáry, el. ventilátory 190 m3/hod, 

odtoková gula, zrcadla, vnitřní příčky, napojení voda / odpad 

Elektroinstalace:  standard / ČSN – 400 V / 32 A / 5-pol, CEE zásuvky zapuštěné v rámu 

Topení:   přímotopový panel 2 kW / Stiebel Eltron 

Barevné provedení: RAL7035 / sv. šedá [25] 

 

5.4.8 ODPADNÍ KONTEJNERY 

Pro splnění podmínek pro nakládání se staveništními odpady a s odpady komunálními 

bude umístěn na přístupném místě odpadní kontejner, a to pro každý druh odpadu zvlášť. 

Kontejner je přímo určený na vozidlo Avia. 

 

Technické parametry 

 

Rozměr:  3 335 x 1 820 x 450 mm (vnitřní) 

Objem:  3 m3 na suť 

Materiál:  dno i boky – 3 mm, zesílený plech  

 

5.4.9 SKLADOVACÍ PLOCHY 

Skladovací plochy na staveništi budou zřízeny pro skladování výztuže, překladů a pro 

skládku řeziva a bednění, případně pro palety s tvárnicemi, které se nevejdou na stropní 

desku. Díky vypracování bilance zdrojů budou na stavbu materiály dopraveny v potřebný 

den. Jedná se o zpevněné, odvodněné plochy vytvořené betonovými panely o tloušťce 

180 mm a o půdorysných rozměrech 3 000 x 1 000 mm. Konkrétní umístění skládky je 

vyobrazeno v příloze s názvem: „Výkres zařízení staveniště“. 

 

 

 

L = 3 000 mm 

B = 1 000 mm 

H = 180 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 113 - Skladový kontejner SK20 [25] Obrázek 114 - Půdorys skladového kontejneru SK20 [25] 

Obrázek 115 – Kontejner na 

stavební a komunální odpad [26] 

Obrázek 116 - Silniční panel PREFA IZD 300/100/18 JP 20 tun [27] 
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5.4.10 OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ 

Vzhledem k rozsahu stavby a dennímu provozu nebude venkovní osvětlení využíváno. 

Z tohoto důvodu není řešeno. V případě potřeby je možné osvětlení řešit pomocí reflektoru 

na stativu, který se připojí ke staveništnímu rozvodu elektrické energie. 

5.4.11 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Na staveništi budou zřízeny dvě zpevněné a odvodněné plochy. Jedna bude sloužit jako 

skládka materiálu a druhá bude v místě vjezdu sloužit jako zpevněná plocha pod 

autočerpadlo. Jedná se o silniční panely od společnosti PREFA typ IZD 300/100/18 JP 20 tun. 

Tyto panely mají hmotnost 1 310 kg a proto musejí být ukládány věžovým jeřábem Liebherr 

42 K.1 do maximální vzdálenosti 33 m!!!!! Po dokončení procesu hrubé vrchní stavby budou 

betonové panely opět rozebrány. 

Pro variantu 1, kdy se předpokládá umístění šaten pro pracovníky na jižní straně 

pozemku, je nutno zřídit chodníček od vstupní brány k šatnám. Tato cesta, která je zhotovena 

z desek OSB, je vyznačena v příloze „B-var.1 Výkres zařízení staveniště“. 

5.5 NÁVRH VELIKOSTI SKLADOVACÍCH PLOCH 

Při návrhu velikosti skladovacích ploch je uvažováno s postupným dodáváním materiálu 

na jednotlivá podlaží, a to především z důvodu minimalizace plochy a minimalizace doby 

skladování, aby byl materiál co nejdříve zabudován. Při návrhu velikosti plochy budu 

uvažovat, že se na skládce bude skladovat pouze betonářská výztuž, překlady, bednění a 

palety se zdivem, které nebude možné skladovat přímo na stropní konstrukci.  

 

Tabulka 66 - Návrh velikosti skladovacích ploch 

PRVEK PLOCHA [m2] POČET [KS] PLOCHA CELKEM  [m2]

BETONÁŘSKÁ VÝZUŽ 7x4=28 1 28

PŘEKLADY 1,4x3,5=4,9 6 29,4

ŘEZIVO 3x4=12 1 12

BEDNĚNÍ 3x4=12 1 12

PALETY SE ZDIVEM 1,18x1=1,18 6 7,08

88,48VELIKOST SKLADOVACÍCH PLOCH CELKEM  
 

Navržená skladovací plocha bude mít rozměr 7x15 m, tedy 105 m2. Vznikne tak rezerva 

o ploše 16,52 m2, která bude ve skutečnosti větší, díky stohování palet se zdivem (max. 3 

palety). Vzniklá rezerva bude využita na pracoviště pro ohýbání a armování veškeré výztuže, 

která bude na stavbě potřeba. Také bude využita pro zřizování tradičního dřevěného 

bednění. 

5.6 VÝPOČET ZDROJŮ PRO STAVENIŠTĚ 

5.6.1 VÝPOČET SPOTŘEBY VODY 

Výpočet množství vody, pro potřeby staveniště se určí ze spotřeby vody pro provozní, 

hygienické a sociální účely a pro údržbu. 
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Tabulka 67 - Spotřeba vody pro provozní účely 

ČINNOST OBJEM [M3] STŘEDNÍ NORMA L/MJ POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VODY

OŠETŘOVÁNÍ BETONU 122,61 200 24522

VÝROBA MALTY 132,24 150 19836

VÝROBA BETONU 3,09 150 463,5

44821,5

VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY

MEZISOUČET A  
 
Tabulka 68 - Spotřeba vody pro hygienické účely 

ČINNOST POČET LIDÍ STŘEDNÍ NORMA L/MJ POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VODY

HYGIENICKÉ ÚČELY 14 40 560

SPRCHY 14 45 630

1190

VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY

MEZISOUČET B  
 
Tabulka 69 - Spotřeba vody pro údržbu 

POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VODY

200

200

VODA PRO ÚDRŽBU

MEZISOUČET C

ČINNOST

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK

 
 

Výpočet maximální potřeby vody: 

Qn =
Ʃ Pn x kn

t x 3600
 

 

Qn =
A x 1,6 + B x 2,7 + C x 2,0

t x 3600
 

 

Qn – spotřeba vody v l/s 

Pn – potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6 – 2,7) 

 

Qn =
44821,5 x 1,6 + 1190 x 2,7 + 200 x 2,0

8 x 3600
 

𝐐𝐧 = 𝟐, 𝟔𝟐 𝐥/𝐬 

 

Spotřeba vody tedy bude 2,62 l/s. Pro staveništní potrubí tedy navrhuji dimenzi 

vodovodní přípojky DN 40 mm. 

5.6.2 VODA PRO POŽÁRNÍ ÚČEL 

Požární voda bude řešena pomocí podzemního hydrantu ve vzdálenosti 136,7 m od 

objektu DN 125, ve vlastnictví VAS divize Třebíč, s umožněním poskytnutí pro požární zásah. 

Dle ČSN 73 0873 a ČSN 73 5710 je maximální vzdálenost od objektu 150 m. 

5.6.3 VÝPOČET PŘÍKONU ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Hodnota maximálního příkonu pro provoz staveniště se získá výpočtem, pro který je 

nutné stanovit počty jednotlivých elektrických strojů a jejich příkon. Dále je nutné vypočítat 

příkon všech osvětlení nacházejících se na staveništi, kdy je uvažováno pouze osvětlení 

staveništních buněk (kanceláře, hygienické kontejnery a šatny). Venkovní osvětlení není 
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uvažováno, protože se předpokládá pouze denní provoz na staveništi (8 hodin/denně). 

Výpočet je tedy rozdělen do dvou tabulek (příkon stavebních strojů a příkon osvětlení). 

 
Tabulka 70 - Příkon stavebních strojů 

STAVEBNÍ STROJ PŘÍKON [kW] POČET [KS] CELKOVÝ PŘÍKON [kW]

VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 42 K.1 11,00         1 11,00                             

PON. VIB. HERVISA PERLES 2,00           1 2,00                               

KOTOUČOVÁ PILA HILTI SCW 70 1,80           1 1,80                               

ÚHLOVÁ BRUSKA HILTI DCG125 1,40           1 1,40                               

SVÁŘEČKA ASIST AEIW160 - DC3 4,80           1 4,80                               

STAVEBNÍ VÝTAH GEDA ERA 1200 Z/ZP 7,50           1 7,50                               

STAVEBNÍ MÍCHAČKA 125L XTLINE 0,55           1 0,55                               

ELEKTRICKÉ MÍCHADLO HECHT 1135 1,35           1 1,35                               

PILA DeWALT DWE398 1,70           1 1,70                               

OHÝBAČKA OCEL. PRUTŮ HITACHI 0,51           1 0,51                               

32,61                            

PŘÍKON STAVEBNÍCH STROJŮ

CELKOVÝ PŘÍKON STAVEBNÍCH STROJŮ  
 

Tabulka 71 - Příkon osvětlení kontejnerů [22] [23] 

TYP KONTEJNERU PŘÍKON [kW] POČET [KS] CELKOVÝ PŘÍKON [kW]

OBYTNÁ BUŇKA OB6-2 0,14           5 0,72                               

SANITÁRNÍ BUŇKA SAN2 0,14           1 0,14                               

0,86                              

PŘÍKON OSVĚTLENÍ KONTEJNERŮ

CELKOVÝ PŘÍKON STAVEBNÍCH STROJŮ  
 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie: 

 

S = 1,1 x √(0,5 x P1 + 0,8 x P2 + 1,0 x P3)2 + (0,7 x P1)2 

 

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,7 – fázový posun 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

P1 – instalovaný příkon elektromotorů 

P2 – instalovaný příkon vnitřního osvětlení kontejnerů 

P3 – instalovaný příkon vnějšího osvětlení staveniště 

 

S = 1,1 x √(0,5 x 32,61 + 0,8 x 0,86 + 1,0 x 0)2 + (0,7 x 32,61)2 = 𝟑𝟏, 𝟑 𝐤𝐖 

 

Maximální příkon pro staveništní provoz je 31,3 kW. 

5.7 NÁVRH POČTU STAVENIŠTNÍCH BUNĚK 

V průběhu realizace hrubé vrchní stavby bytového domu se předpokládá výskyt 18 

pracovníků. Konkrétně se jedná o pracovníky na pozicích 1x stavbyvedoucí, 2x mistr a 15 

dělníků. Pro potřeby těchto osob se předpokládá návrh počtu staveništních buněk.  
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Potřebná plocha šatny a kanceláře pro jednoho pracovníka: 

 

Stavbyvedoucí: 15 – 20 m2 

Mistr:  6 – 8 m2 

Vedoucí čety: 6 m2 

Dělníci:  1,25 m2 

 

Stanovení počtu šaten a kanceláří: 

 

1x stavbyvedoucí   20 m2 => 2x kancelář (29,50 m2) 

2x mistr   14 m2 => 1x kancelář (14,75 m2) 

15x dělník   15 m2 => 2x šatna (18,75 m2) 

 

Stanovení počtu zařizovacích (hygienických) zařízení: 

 

Požadavek: 5 osob/umyvadlo 

  10 osob/WC 

  10 osob/sprcha 

 

Je navržen jeden sanitární kontejner s celkovou kapacitou 5x umyvadlo, 2x sprcha, 2x 

WC se sedátkem a 2x pisoár. 

5.8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Veškeré práce probíhající na staveništi budou probíhat v souladu s Nařízením vlády 

591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (novela 

136/2016 Sb.) a Nařízením vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

specifikováno v části bakalářské práce, která se na tuto problematiku zaměřuje podrobněji 

(kapitola 9 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).  

Při stavebních pracích je třeba dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce, který ukládá 

zákon č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Zároveň se připomíná, že povinností dodavatelů stavebně montážních prací je 

provádět školení a zaučení pracovníků pro různé profese a ověřování jejich znalostí s 

frekvencí touto vyhláškou předepsanou. 

Staveniště bude z hlediska ochrany třetích osob opatřeno oplocením a uzamykatelnou 

bránou, na nichž bude pověšeny cedule: „Zákaz vstupu na staveniště“ a „Vstup jen 

v ochranné přilbě“. Dále jako ochrana třetích osob před vozidly vyjíždějícími ze stavby bude 

umístěna v okolí výjezdu cedule: „Pozor, výjezd a vjezd vozidel stavby“ [9] [10] [11] [12] [13] 

 

 

 

 

 

Obrázek 119 - Značka " Zákaz 

vstupu na staveniště" [30] 

Obrázek 117 -  Značka " Vstup 

jen v ochranné přilbě" [28] 

Obrázek 118 - Značka " Pozor! 

Výjezd a vjezd vozidel stavby" [29] 
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5.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Během výstavby bude zapotřebí minimalizovat vlivy této výstavby na životní prostředí. 

Především bude zabráněno úniku ropných látek a přívozních kapalin ze strojů na staveništi 

do podzemních vod. Jako opatření bude umístěna pod motorovou část každého 

zaparkovaného stroje káď, do které se případný únik zachytí. Abychom eliminovali hladinu 

zvuku, tak veškeré práce, které jsou prováděny použitím mechanismů a strojů budou 

prováděny pouze v době od 7 do 21 hod. Stavba počítá s pracovní dobou od 7:00 do 15:30. 

Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 223/2015 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a 

vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

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

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů)  

Zdroje, vlastnosti a druhy škodlivin nebudou vznikat, likvidace odpadů bude provádět 

firma zabývající se svozem odpadů. Jedná se o běžný komunální odpad  

 
Tabulka 72 - Tabulka odpadů [14] 

Katalogové číslo Název odpadu Způsob likvidace

15 01 01 Papírové obaly Recyklace

15 01 02 Plastové obaly Odvoz do spalovny

17 01 01 Beton Recyklace

17 01 03 Tašky a keramické výrobky Odvoz na skládku

17 02 01 Palety Odvezeno dodavatelem

17 02 01 Dřevo Recyklace

17 02 02 Sklo Recyklace

17 02 03 Plasty Recyklace

17 03 02 Asfaltové pásy Odvoz do spběrného dvora

17 04 05 Ocel Recyklace

20 01 02 Sklo Recyklace

20 01 39 Plasty Recyklace

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz do spalovny, případně na skládku  
 

Obrázek 120  - Značka " Zákaz 

vjezdu mimo vozidel stavby" [31] 
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6 ČASOVÝ PLÁN PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU 

Časový plán tvoří samostatnou přílohu k mé bakalářské práci, a to přílohu: „D – Časový 

plán“. Je zpracován pro celou vrchní hrubou stavbu bytového domu Jemnice. K vyhotovení 

časového plánu mi posloužil softwarový program Contec od pana profesora Jarského. Jako 

další přílohu k tomuto tématu jsem vytvořil graf spotřeby pracovníků, na což mi opět 

posloužil program Contec. V něm jsem zjistil, že ve špičce se na staveništi bude pohybovat 

15 pracovníků. Přílohu „E – Bilance zdrojů“ je tvořena právě spotřebou pracovníků,  potřebou 

strojů a materiálů. 

Orientační doba technologické etapy je od 18.6.2018 do 5.10.2018. 
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7 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU 

7.1 VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 42 K.1 

Samostavitelný věžový jeřáb bude dopraven na stavbu ze sídla společnosti Liebherr, 

která sídlí na adrese Vintrovna 216/17, 664 41 Popůvky, až na místo stavby, do obce Jemnice. 

Bude použit na vyložení veškerého materiálů, na manipulaci s materiálem po staveništi a na 

jednotlivá pracoviště. Jedná se především o veškeré palety se zdivem a spojovacím 

materiálem a bude použit pro manipulaci s jednotlivými překlady, betonovou vyztuží a 

bedněním. Pro stavbu navrhuji jeřáb s vyložením 36,0 m a dvoulanovým závěsem. 

 

Technické údaje 

 

Nosnost při max. poloměru: 1 200 kg 

Maximální poloměr:  36,00 m 

Maximální zvedací kapacita: 2 500 kg 

Maximální výška háku:  27 m 

Poloměr otáčení:  2,50 m 

Zvedací zařízení:  11 kW FU 

Spotřeba otáčející se zař.: 3,0 kW FU 

Spotřeba pojišť. vozík:  1,3 kW / 2,3 kW 

Jistič:    17 kVA 

Přívodní kabel:   77 m, 4x6 mm2 

    400 V (FU) [32] 

 

Za nejtěžší břemeno na stavbě považuji paletu s keramickými tvarovkami Porotherm 30 

AKU Z, která váží cca 1 470 kg. Předpokládá se, že všechny palety, které budou potřeba pro 

vyzdění 1.NP a následně 2.NP, budou dovezeny samostatně ve více etapách, díky 

nedostatečné ploše pozemku nemá zhotovitel možnost využití komfortní skládky palet.  

Díky malé ploše skládky je tedy dáno, že se bude skladovat pouze malé množství palet, 

zejména se spojovacím materiálem, případně svazky s betonovou výztuží. Výztuž musí být 

balená v maximálním svazku 1 200 kg.  

Bylo zjištěno, že nejvyšší bod v rádiusu otáčení jeřábu je 5 m, tudíž v žádném případě 

nezasahuje do výšky výložníku a jeřáb se tedy může otáčet kolem své osy neomezeně. 

 

Pozn.:  paleta POROTHERM 50T PROFI DRYFIX   – 1 055 kg – max. rádius 36 m 

 paleta POROTHERM 30 AKU Z     – 1 470 kg – max. rádius 30 m 

 paleta POROTHERM 25 AKU AKU Z PROFI   – 1 290 kg – max. rádius 34 m 

 paleta POROTHERM 38 TS PROFI    – 1 160 kg – max. rádius 36 m 

 paleta POROTHERM 11,5 PROFI DRYFIX   – 1 240 kg – max. rádius 35 m 

 paleta POROTHERM 11,5 AKU     – 1 415 kg – max. rádius 31 m 

 paleta POROTHERM 14 PROFI DRYFIX    – 1 210 kg – max. rádius 35 m 

 dílce ztraceného bednění BEST 500 x 300 x 250 mm  – 1 012 kg – max. rádius 36 m 

Tabulka 73 - Ověření nosnosti jeřábu [32] 

Obrázek 121 - Věžový jeřáb Liebherr 42 K.1 [32] 
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Zemina  pod věžovým 

jeřábem bude zhutněna štěrkovou 

drtí frakce 2 mm na únosnost 

80 MPa. Zhutněná zemina bude 

vynešena od hrany patky jeřábu pod 

úhlem 45˚. Hloubka zhutnění bude 

1,5 m. Štěrková drť bude po 

skončení procesu ponechána a 

použita jako základ pod parkovací 

stání. 

 

 

 

 

7.2 AUTODOMÍCHÁVAČ 9 m3 

Beton C20/25 XC1 bude na stavbu dovezen z betonárny CEMEX Dačice, vzdálené 15 km 

od stavby. Transport betonu bude zajištěn pomocí autodomíchávače přímo dodaného od 

společnosti CEMEX. Pro betonáž stropní konstrukce nad 1.NP je naplánováno 9 závozů 

betonové směsi prostřednictvím autodomíchávače o možném objemu přepravovaného 

betonu 7,5 m3. Pro betonáž stropní konstrukce nad 2.NP bude zapotřebí 7 závozů. Celkové 

množství potřebné pro zmonolitnění stropních konstrukcí je dle výpočtu cca 120 m3. 

 

Technické údaje 

 

Objem bubnu:  9 m3 

Hmotnost:  32 000 kg 

Délka:   9 200 mm 

Šířka:   2 500 mm 

Výška:   3 780 mm 

Počet náprav:  4 

Konfigurace nápravy: 8 x 4 

Výkon motoru:  279 kW 

Rozvor kol:  1 940 + 2 360 + 1 355 

mm  [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 123 - Autodomíchávač CEMEX 9 m3 [33] 

Obrázek 122 - Zhutněná zemina pod věžovým jeřábem [32] 
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7.3 MOBILNÍ ČERPADLO S VÝLOŽNÍKEM 32 m  

Mobilní čerpadlo betonových směsí od společnosti CEMEX bude využíváno v 

jednotlivých etapách betonáže stropních konstrukcí (celkem 2 monolitické stropní 

konstrukce). Pozice autočerpadla, odkud bude probíhat betonáž, je vyznačena ve výkresu: 

„Zařízení staveniště“. Zvolený výložník je 32 m, přičemž jeho výškový dosah je 31,5 m.  

 

Technické údaje 

 

Výškový dosah: 31,5 m 

Boční dosah:  28 m 

Rozbalovací výška: 7,5 m 

Délka vozidla:  10 m 

Šířka pro zapatkování: 7,5 m 

Váha vozidla:  23 500 kg 

Zátěžová síla patky: 175 kN/m2 [34] 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: 

 - nejvzdálenější místo ve výšce cca 6,05 m a vzdálenosti cca 27,4 m (strop nad 2.NP) od místa 

zapatkování – vyznačeno zelenou šipkou  

- nejbližší místo ve výšce cca 6,05 m a vzdálenosti cca 8,50 m (strop nad 2.NP) od místa 

zapatkování – vyznačeno oranžovou šipkou 

7.4 TAHAČ DAF FT XF105.460 SC 4X2 

Tahač bude vybaven 3 – nápravovým návěsem. Bude sloužit k transportu jeřábu 

Liebherr 42 K.1 ze sídla společnosti Liebherr. Celková délka soupravy (tahač + jeřáb) bude 

činit přes 18 m, bude tak nutné uvažovat s nadrozměrnou přepravou a vyjednat příslušná 

povolení u orgánů státní správy. Tahač ve spojení s návěsem bude rovněž použit pro 

dopravu veškerého zdícího materiálu ze stavebnin DEK a.s. Dačice (palety s tvarovkami, 

spojovací materiál). Bude rovněž sloužit pro dopravu betonové výztuže ze společnosti 

FERRUM s.r.o. a pro dopravu stropního bednění. 

 

Technické údaje 

 

Celková hmotnost:   18 000 kg 

Provozní hmotnost:   8 027 kg 

Povolená hmotnost soupravy: 44 000 kg 

Spojovací zařízení:   G50-X 

Výkon motoru:   340 kW 

Zdvihový objem:   12 900 cm3 

Objem nádrže:   1 270 l 

Celkové rozměry (dxšxv):  6 160 x 2 490 x 3 820 mm [35] 

Obrázek 124 - Posouzení dosahu autočerpadla [34] 

Obrázek 125 - Tahač DAF FT XF105 460 SC 4x2 [35] 
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7.5 VALNÍKOVÝ NÁVĚS RH125 P 

Návěs bude použit společně s tahačem DAF FT XF105.460 4x2 pro primární přepravu 

materiálu ze stavebnin DEK a.s. Dačice. Jedná se především o zdící keramické tvarovky. Dále 

bude sloužit pro dopravu spojovacího materiálu, stropní výztuže, stropních stojek, podepření 

nosníků a bednícího systému DOKA 1-2-4. 

Pro větší nosnost a pevnost návěsu je vybaven zesílenou konstrukcí rámu pro bodové 

zatížení 20 t na délce 4 m v těžišti vozidla. Dále je zesílena i přední stěna z hliníkových dutých 

profilů. Zadní stěna je sklopná s dvojitým jištěním, stejně jako bočnice. Dle výpočtu a dle 

zahrnutí rozměrů ložné plochy a plochy palet => maximální převoz 22 ks palet se zdivem. 

 

Technické parametry 

 

Celková hm. soupravy (povolená):  42 t 

Celková hm. (technická):   39 t 

Zatížení náprav (technické):   27 t 

Zatížení točnice (technické):   12 t 

Vlastní hmotnost cca:    5,6 t 

Vnitřní délka ložné plochy:   13 620 mm 

Vnitřní šířka ložné plochy:   2 480 mm 

Celková šířka:     2 550 mm 

[36] 

 

7.6 NOSIČ KONTEJNERŮ AVIA D90 

Nosič kontejnerů bude sloužit pro odvoz kontejneru s odpadem na skládku. 

 

Technické parametry 

 

Nosnost:   5 100 kg 

Rozvor:   3 400 mm 

Povolená hmotnost:  9 t 

Objem:   3 922 cm3 

Výkon:   107 kW [37] 

 

 

 

 

Obrázek 126 - 3-Nápravový valníkový návěs 

RH15 P [36] 

Obrázek 128 - Nosič kontejnerů AVIA D90 [37] 

Obrázek 127- 3-Nápravový valníkový návěs RH15 P 
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7.7 DODÁVKOVÉ VOZIDLO FORD TRANSIT MK7 – JUMBO L3H3 

Jedná se o užitkový vůz, který bude sloužit pro přepravu spojovacího materiálu, rolí 

pojistné hydroizolace, asfaltových pásů a dalšího drobného materiálu. Jeho předností je to, 

že ho mohou řídit osoby s řidičským oprávněním skupiny B, a tak může většina pracovníků, 

která prošla školením, v případě potřeby zajet pro případný chybějící materiál. Dále bude 

zajišťovat přepravu nářadí a ochranných pomůcek.  

 

Technické parametry 

 

A - celková délka, B - rozvor náprav, C - celková 

výška, D - délka nákladový prostor, E - výška 

posuvných dveří, F - šířka posuvných dveří  [38]  

 

 

Tabulka 74 - Rozměrová tabulka dodávkového vozidla [38] 

Symbol A B C D E F

Rozměr [mm] 6404 3750 2624 4107 1802 1180  

7.8 PALETOVÝ VOZÍK 2 500 kg 1 150 mm 27075-98 

Pomocí paletového vozíku budou přepraveny palety s příčkovými tvárnicemi po podlaží 

objektu. Případně další palety s materiálem. 

 

Technické parametry 

 

Hmotnost:  82 kg 

Délka lyžiny:  1 150 mm 

Šířka:   540 mm 

Nosnost:  2 500 kg 

Materiál:  Polyuretan 

Úhel natáčení:  204° 

Max. zdvih:  115 mm [39] 

 

7.9 PLOVOUCÍ VIBRAČNÍ LIŠTA ENAR QZH 

Díky příložnému vibrátoru bude dosaženo dostatečné zhutnění a srovnání (vyhlazení) 

betonové vrstvy plochy každé stropní konstrukce. 

 

Technické parametry 

 

Motor:    Honda GX 25, čtyřtakt – benzín  

Výkon:    0,81 kW  

Odstředivá síla:  1500 N  

Délka lišty:   2 m (možno 3 m za příplatek)  

Hmotnost:   15 kg  [40] 

 

 

 

Obrázek 129 - Ford transit MK7-JUMBO L3H3 [38] 

Obrázek 130 - Paletový vozík 

2 500 kg [39] 

Obrázek 131 - Vibrační lišta ENAR 

QZH [40] 
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7.10 PONORNÝ VIBRÁTOR BETONU HERVISA PERLES CMP AM 35/3 

Mechanický ponorný vibrátor bude využit v případě nutnosti zvibrování nepřístupných 

míst – např. silně vyztužených, v oblasti ŽB věnců, v tvárnicích ztraceného bednění apod. 

 

Technické parametry 

 

Mechanický ponorný vibrátor CMP 

El. příkon:  2 000 W 

Napětí:   230 V / 50 Hz 

Proud:   6 A 

Otáčky:   16.000 ot/min 

Rozměry:  320 x 135 x 220 mm 

Hmotnost:  6 kg 

 

Ohebná hřídel s vibrační hlavicí AM 35/3 

Průměr hlavice: 35 m 

Délka hadice:  3 m 

Vibrační výkon:  10 m3/hod 

Hmotnost:  9 kg [41] 

7.11 KOTOUČOVÁ PILA HILTI SCW 70 

Kotoučová pila Hilti bude sloužit k úpravě OSB desek určených na bednění. 

 

Technické parametry 

 

Napájení:   230 V 

Hmotnost:   5,3 kg 

Průměr kotouče:  190 mm 

Max. hloubka řezu 90°: 67 mm 

Příkon:  1,8 kW [42] 

7.12 MOTOROVÁ ŘETĚZOVÁ PILA STIHL MS 231 

Řetězová pila bude používána zejména pro přípravu dřevěného bednění. Pracovníci 

obsluhující pilu musí projít kurzem a získat průkaz o obsluze motorové řetězové pily. 

 

Technické parametry 

 

Zdvihový objem:   42,6 cm3 

Výkon:     2 kW 

Hmotnost:    4,8 kg 

Hladina akustického tlaku:  103 dB(A) 

Hladina akustického výkonu:  114 dB(A) 

Dělení řetězu    3/8“ P 

Objem palivové nádrže:  0,39 l 

Otáčky při max. výkonu  10.000 ot/min 

Typ řetězu STIHL Oilomatic:  Picco Micro 3 (PM3) [43] 

 

Obrázek 132 - Ponorný vibrátor HERVISA 

PERLES CMP AM 35/3 [41] 

Obrázek 133 - Kotoučová 

pila HILTI SCW 70 [42] 

Obrázek 134 - Motorová řetězová pila STIHL 

MS 231 [43] 
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7.13 ÚHLOVÁ BRUSKA HILTI DCG125 

Úhlovou bruskou se budou upravovat výztuže a kari sítě. 

 

Technické parametry 

 

Napájení:  230 V 

Průměr kotouče: 125 mm 

Hmotnost:  2,4 kg 

Otáčky motoru: 11 000 ot/min 

Příkon:   1,4 kW [44] 

7.14 SVÁŘEČKA ASIST AEIW160 – DC3 

Svářecí invertor Asist AEIW160-DC3 160 A na MMA 1,5 - 4 mm pro svařování výztuže při 

armování železobetonových prvků a monolitické stropní desky. Lze svařovat ocel i barevné 

kovy. 

 

Technické parametry 

 

Příkon:      4,8 kW 

Napájení:     230 V-50 Hz 

Max. napětí naprázdno:  70 V 

Regulační rozsah svářecích proudů:  10-160 A 

Průměr elektrody:    1.5 – 4.0 mm 

Třída izolace:     H 

Třída ochrany:     IP21 

Druh sváření:     Mma (Manual Metal Arc)  

Zatěžovatel:     35 % - 160 A, 60 % - 122 A, 100 % - 95 A [45] 

7.15 DIGITÁLNÍ ÚHLOMĚR A VODOVÁHA BOSCH GAM 270 MFL 

Pro veškeré měřící práce, měření vodorovné roviny, měření sklonů apod. lze použít 

digitální úhloměr a vodováhu v jednom. 

 

Technické parametry 

 

Šířka:   52 mm 

Výkon baterie:  50 H 

Hmotnost:  1,5 kg 

Výška:   60 mm 

Vypínací automatika: 30 min 

Délka:   684 mm 

Napájení:  4x1,5 V AA 

Délka ramena:  60 cm [46] 

 

 

 

 

Obrázek 135 - Úhlová bruska HILTI 

DCG125 [44] 

Obrázek 136 - Svářecí invertor 

Asist AEIW160-DC3 [45] 

Obrázek 137 - Digitální úhloměr a vodováha 

BOSCH GAM 270 MFL [46] 
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7.16 PRODLUŽOVACÍ KABEL NAREX PCN 25 

Bude sloužit elektrickému nářadí a přístrojům pro napojení k elektrické energii, která 

není v bezprostředním dosahu. 

 

Technické parametry 

 

Délka:     25 m 

Napětí:     230 V 

Vodič:     H05RR-F 3G 1,5 mm2 

Max. zatížení navinutého kab.:  1 200 W 

Max. zatížení plně rozvinutého kab.: 3 500 W 

Krytí:     IP44 

Hmotnost:    4,5 kg [47] 

 

7.17 STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ RES 2.0.2.4 IP44 

Staveništním rozvaděčem bude napojena staveništní přípojka a bude měřit množství 

spotřebované elektřiny v průběhu výstavby. Slouží k přímému napájení strojů pohyblivými 

přívody. 

 

Technické parametry 

 

Připojení: přívodka 400 V / 32 A 

Proudový chránič: ano 

Měření: ano 

Krytí: IP44 

Zásuvky 230 V: 4 × 16 A 

Zásuvky 400 V: 2 x 16 A 

Zásuvky 400 V: 2 x 32 A 

Rozměry: 64 × 106 cm 

Materiál: polyetylén [48] 

  

7.18 BÁDIE NA BETON TYP 1017 

Bádie bude sloužit pro přepravu betonové směsi do 

bednění železobetonových prvků (překlady, sloupy a 

dílce ztraceného bednění) v technologické etapě, která 

řeší provádění svislých konstrukcí. Bádie je opatřena 

vypouštěcím ventilem na konci gumového rukávu, který 

umožňuje regulaci průtoku směsi. 

 

Technické parametry 

 

Objem:  500 l 

Výška:  1 730 mm 

Nosnost: 1 200 kg 

Hmotnost: 195 kg [49] 

Obrázek 138 - Prodlužovací 

kabel NAREX PCN 25 [47] 

Obrázek 139 - Staveništní rozvaděč 

RES 2.0.2.4 IP44 [48] 

Obrázek 140 - Bádie na beton typ 1017 [49] 
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7.19 STAVEBNÍ VÝTAH GEDA ERA 1200 Z/ZP 

Stavební výtah bude určen primárně k přepravě 

palet s příčkami, které nebude možné do objektu dostat 

za pomocí jeřábu Liebherr. Jeho další funkcí bude 

přeprava osob, drobného materiálu a nářadí. 

 

Technické parametry 

 

Nosnost:   1200 kg 

Rychlost zdvihu:  24 m/min 

Max. výška:   100 m 

Napájení:   400 V/32 A 

Rozměry koše:   1400x2000x1100 mm 

Příkon:   7,5 kW [50] 

 

7.20 STAVBNÍ MÍCHAČKA 125L XTLINE 

Stavební míchačka bude sloužit pro míchání zakládací malty a veškeré malty, která bude 

tvořit ložnou vrstvu pro nosné prvky. Míchačka bude využita pro míchání betonu na zalití 

zdiva z tvárnic ztraceného bednění. Míchačka má 

možnost oboustranného vyklápění a je určena pro 

drobné stavby. Lehká konstrukce míchačky umožňuje 

snadnou manipulaci. 

 

Technické parametry 

 

Průměr otvoru bubnu:  60 cm 

Průměr kol:    20 cm x 4,38 cm 

Napětí Hz:   230 V/50 Hz 

Výkon motoru:   550 W 

Otáčky motoru:   2800 ot/min 

Hmotnost:    52 kg [51] 

7.21 ELEKTRICKÉ MÍCHADLO HECHT 1135 

Elektrické míchadlo je vybaveno metlou. Jeho použití bude pro 

správné smíchání vody s pytlovou směsí, za účelem vytvoření 

kvalitní zdící malty. 

 

Technické parametry 

 

Hmotnost:  3,5 kg 

Otáčky bez zatížení:  0 - 570 / 0 - 760 ot./min 

Průměr upínání:  M14 

Motor:    Elektrický 230 V/50 Hz 

Příkon:    1 350 W  [52] 

 

 

Obrázek 141 - Stavební výtah GEDA 

ERA 1200 Z/ZP [50] 

Obrázek 142 - Stavební míchačka 

125L XTLINE [51] 

Obrázek 143 - Elektrické 

míchadlo HECHT 1135 [52] 
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7.22 PILA DeWALT DWE398 

Pila bude sloužit pro řezání vložek a keramických tvarovek POROTHERM. 

 

Technické parametry 

 

Hmotnost:  5,5 kg 

Akustický výkon:  104 dB 

Příkon:    1 700 W 

Výkon:    900 W [53] 

7.23 OHÝBAČKA OCELOVÝCH PRUTŮ 

HITACHI VB13Y 

Jejím úkolem bude ohýbání prutů výztuže pro 

zhotovení třmínků do armokoše. 

 

Technické parametry 

 

Hmotnost:    17 kg 

Maximální průměr ohýbaného drátu:  13 mm 

Příkon:      510 W 

Volba úhlu:     0 – 180° [54] 

 

 

7.24 SESTAVA S NIVELAČNÍM PŘÍSTROJEM 

Součástí sestavy je nivelační přistroj Bosch GOL 32 G, stativ BT160, měřící lať GR 500, 

olovnice, seřizovací kolík, imbusový klič, krytka čočky a transportní kufr. Přístrojem bude 

měřena veškerá rovinnost na stavbě. 

 

Technické parametry 

 

Přesnost nivelace:  1 mm/30 m 

Provozní teplota:  -10 °C - +50 °C 

Měrná jednotka:  360 °/400 gradů 

Šířka:    135 mm 

Hmotnost:   1,7 kg 

Pracovní dosah:  120 m [55] 

 

 

 

Obrázek 144 - Pila DeWALT DWE398 [53] 

Obrázek 145 - Ohýbačka ocelových 

prutů HITACHI VB13Y [54] 

Obrázek 146 - Sestava s 

nivelačním přístrojem [55] 
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7.25 SESTAVA S ROTAČNÍM LASEREM 

Součástí sestavy je rotační laser Bosch GRL 300 

HV Professional, stativ BT300HD, měřící lať GR 240, 

dálkové ovládání RC1, laserový přijímač LR 1, nabíjecí 

sada, brýle, cílová destička laseru, univerzální držák 

WM 4 a transportní kufr. Sloužit bude pro držení 

správné roviny při betonáži stropní desky. Přístroj 

disponuje přesností 0,1 mm/m. [56] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 147 - Sestava s rotačním 

laserem [56] 
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8 KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Dva kontrolní a zkušební plány (kontrolní a zkušební plán pro zdění a kontrolní a 

zkušební plán pro monolitické konstrukce) jsou v příloze: „G – Kvalitativní požadavky a jejich 

zajištění“. Příloha obsahuje i příslušné tabulky s výčtem zdrojů a výčtem zkratek. 
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9 BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠENÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY 

9.1 Nařízení vlády č. 136/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [9] 

9.1.1 Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 

pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 

Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 

krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 

upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na 

místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, 

části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 

zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto 

nařízení nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 

a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, 

popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 

komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i 

se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 

provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 

popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 



112 

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

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

bezprostřední blízkosti. [9] 

 

Opatření: 

Zařízení staveniště bude oploceno mobilním oplocením TEMPOLINE o výšce 2,0 m. 

Oplocení se skládá ze systémových dílců jednotlivě spojených pevnou sponou. Toto oplocení 

musí být zřetelně viditelné i za snížené viditelnosti. Příjezd na staveniště bude viditelně 

označen značkou „Zákaz vstupu na staveniště“ a „Zákaz vjezdu mimo vozidel stavby“. Dále 

bude staveniště opatřeno uzamykatelnou bránou, která omezuje vstup nepovolaných osob 

na staveniště. Výjezd ze stavby, až za prašnou cestou před pozemkem investora bude 

opatřen značkou „Pozor, výjezd a vjezd vozidel ze stavby“, tato značka se bude nacházet na 

obou stranách komunikace Polická. Dále bude vyloučen pohyb břemen při manipulaci 

jeřábem nad obytnými a sanitárními kontejnery. 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

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

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

fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 

Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 

odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 

způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 

existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 

označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 

fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 

zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 

zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 

strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 

vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. [9] 

 

Opatření: 

Připojení staveniště k elektřině je realizované pomoci přípojky NN 230 V, která byla 

zřízena v rámci I. etapy výstavby. Elektrická energie je vedena kabelem pod úrovní terénu. 

Staveništní kabely se po připojeni povedou po staveništi nad zemí, a to v chráničce. Odběr 

NN bude možný ze staveništního rozvaděče, který bude opatřen hlavním vypínačem a 

zabezpečeným proti manipulaci neoprávněných osob. Každý účastník stavby bude řádně 

proškolen s předpisy BOZP týkajících se staveništního rozvaděče, potažmo celého rozvodu 

NN. Hlavní rozvaděč splňuje veškeré normové požadavky a bude nutné pravidelně provádět 

jeho revize a kontroly. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 

stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
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c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 

stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 

samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 

událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 

podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na 

organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 

nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

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

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

životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 

stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 

okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 

odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 

zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 

zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 

seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu 

pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. [9] 

 

Opatření: 

Na staveništi se bude nacházet věžový jeřáb Liebherr 42 K.1, který bude sloužit pro 

vnitrostaveništní přepravu, manipulaci s keramickými tvárnicemi, překlady, bedněním a 

betonářskou výztuží. Zemina pod věžovým jeřábem bude zhutněna štěrkovou drtí frakce 

2 mm na únosnost 80 MPa. Štěrková drť bude po skončení procesu ponechána a použita 

jako základ pod parkovací stání. Manipulace s břemeny bude pomocí ocelových lan a háků. 

Při přerušení prací (např. obědová přestávka) musejí být veškeré stroje umístěny na 

odkladná místa. Skladovací kontejner bude opatřen zámkem. Stavbyvedoucí nebo mistr 

vydá pokyn k přerušení prací na staveništi, pokud by pokračovaní prací mohlo vést k 

ohrožení zdraví pracovníků nebo k ohroženi majetku, případně životního prostředí. Může se 

jednat například o nepříznivé povětrnostní podmínky, v takovém případě se řídí nařízením 

vlády 362/2005 Sb. 

 

9.1.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi [9] 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů 
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a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, 

popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 

stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 

souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 

uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 

výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické 

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

prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 

zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po 

uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 

světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 

s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností též 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 

fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek 

výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 

komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 

takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 

blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. [9] 

 

Opatření: 

Plocha, po které se budou stroje pohybovat, musí být únosná. V prostoru staveniště se 

nenacházejí žádné nebezpečné prostory, kde by hrozilo ohrožení (např. pád stroje do jámy). 

Obsluha velkých strojů bude vlastnit příslušná oprávnění pro jejich provoz (jeřábnický 

průkaz, řidičsky průkaz skupiny C+E). Každý pracovník obsluhující stroj bude proškolen o 

pravidlech BOZP s daným strojem. 

 

III. Míchačky 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 

poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 

rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 

Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 

údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 

tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo 

jiným ochranným prostředkem. 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 

elektrické energie. [9] 

 

Opatření: 

Na staveništi bude zřízeno míchací centrum, kde bude umístěna stavební míchačka pro 

míchání maltové směsi. Míchací centrum se bude nacházet na zpevněném stabilním povrchu 

a míchačka bude ustanovena do horizontální polohy. Obsluha míchačky bude řádně 

seznámena s výše zmíněnými pokyny, kterými se bude během obsluh řídit. 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 

přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 

únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. [9] 

 

Opatření: 

Řidič autodomíchávače se bude řídit výše uvedenými pokyny. Bude provedena před 

každou jízdou kontrola zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. Dále bude 

autodomíchávač při ukládání betonové směsi na místo určení stát na zpevněné ploše, viz 

příloha B: „Výkres zařízení staveniště“.  

 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 

směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání 

například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu 

k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 

fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 

dopravované směsi bylo minimalizováno. 

4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 

čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 

provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 

6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 

opakované couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo 

bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky 

ztěžující tuto manipulaci. 

9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 

zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr 

lešení a jiných překážek. 

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 

být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 

(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. [9] 

 

Opatření: 

Betonáž ŽB monolitických stropních desek a stropní konstrukce bude probíhat pomocí 

autočerpadla betonové směsi od společnosti CEMEX s výložníkem 32 m. Poloha čerpadla je 

volena s ohledem na dostupnost výložníku a dostupnost čerpadla na staveniště. Poloha 

čerpadla viz příloha B: „Výkres zařízení staveniště“. Případné pojezdy čerpadla musejí být 
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realizovány pouze se složeným výložníkem. Bude nutné vytažení stabilizátorů při čerpání 

betonové směsi, které se musejí opírat o zpevněné podloží (betonové panely z firmy PREFA 

tloušťky 180 mm). Před samotným čerpáním betonové směsi je nutné zkontrolovat 

neporušenost hadice. 

 

IX. Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 

ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 

přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi 

napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 

provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 

menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. [9] 

 

Opatření: 

Na dané etapě vrchní hrubé stavby bude použito dvou druhů vibrátorů. Jedná se o 

ponorný vibrátor HERVISA PERLES CMP AM 35/3 pro provibrování ŽB prvků a věnců a 

plovoucí vibrační lišta ENAR QZH pro vibrování plochy, tedy stropní konstrukce. Tato zařízení 

budou obsluhována pouze řádně proškolenými osobami, které budou seznámeny s výše 

uvedenými pokyny. 

 

XIII. Stavební výtahy 

Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 

kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. [9] 

 

Opatření: 

Na staveništi bude používán výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP, a proto bude nutné dodržet 

určitá opatření pro jeho používání. Obsluhovat jej smí pouze řádně proškolená osoba. 

Stavbyvedoucí bude povinen zajistit pravidelné kontroly revizním technikem. 

 

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

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 

střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 

návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem 

nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při 

přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 

parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 

pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 

které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 

zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 

spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí 

kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 

ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 

prováděnou v jeho okolí. [9] 
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Opatření: 

Obsluha strojů bude s těmito pokyny seznámena a bude povinna je dodržovat. Při 

skončení práce s daným strojem, obsluha stroj zajistí proti samovolnému pohybu pomocí 

ruční brzdy nebo případně stabilizátory. Poté stroj uloží do uzamykatelného skladu a klíče 

od něj umístí do kanceláře stavbyvedoucího. 

 

XV. Přeprava strojů 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 

provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při 

přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej 

zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 

vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 

požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 

stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud 

není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 

popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a 

spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a 

proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 

samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 

podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 

fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při 

pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 

dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 

zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky 

zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální 

přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, 

pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 

připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje 

teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 

zabržděno. [9] 

 

Opatření: 

Přeprava jeřábu je zajištěna pomocí tahače, jehož řidič bude seznámen se všemi riziky 

na trase a dále s pokyny uvedenými výše. Stejně tomu bude i v případě řidiče 

autodomíchávače a čerpadla, kdy musí dbát zvýšené opatrnosti na zajištěni nástrojů v 

přepravní poloze. Přeprava betonářské výztuže, bednění a zdících materiálů je zajištěna 

rovněž pomocí tahače, s valníkovým návěsem. Řidič tahače bude seznámen se všemi riziky 

na trase a rovněž bude seznámen s pokyny uvedenými výše. 

 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391061
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9.1.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

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

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

které bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 

řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu 

s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování 

a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 

provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 

Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 

více prvky volně položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 

skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-

li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu 

použitého nakládacího stroje. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 

Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 

2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 

zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 

odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 

skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 

například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 

aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 

popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 

fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí 

být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi 

sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v 

konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno 

proti sklopení. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s 

označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 

požadavky zvláštních právních předpisů. 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 

m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 

zajištěny proti rozvalení. 
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14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 

ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 

překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 

m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 

stanoveného technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 

předpisem. [9] 

 

Opatření: 

Materiál bude skladován na zpevněných a odvodněných plochách, a to na paletách nebo 

na dřevěných proklatcích. Palety se sypkými směsmi budou skladovány jednotlivě, a to 

nejčastěji v uzamykatelných skladech kvůli možné vlhkosti. Palety s keramickým zdivem 

budou stohovány, a to v maximálním počtu tří palet. Manipulace s materiálem bude probíhat 

tak, aby nedocházelo k jeho poškození. V případě keramického zdiva nesmí dojít k poškození 

ochranné folie. 

 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 

montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 

používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný 

přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky 

a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, 

příčné i vodorovné rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 

výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 

podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 

konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 

betonářských prací písemný záznam. [9] 

 

Opatření: 

Bednění monolitické stropní konstrukce bude sestaveno dle daného postupu, který je 

uveden v technologickém předpisu nebo v montážním návodu od výrobce. Tradiční dřevěné 

bednění ŽB prvků bude zhotoveno dle postupu, která je uveden v technologickém předpisu. 

Před zahájením betonáže proběhne kontrola celistvosti a neporušenosti bednění, dále 

proběhne kontrola čistoty povrchu (zbytky betonové směsi z předchozí betonáže). 

 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

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

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

zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení 

a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 

jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné 

pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
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2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, 

aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 

způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. [9] 

 

Opatření: 

Betonáže stropní konstrukce budou probíhat přímo ze stropní konstrukce. V případě 

dalších ŽB prvků bude ukládání betonové směsi probíhat z bádie, kdy budou pracovníci 

bezpečně kontrolovat ukládání z pojízdného lešení. Způsob komunikace mezi betonářem a 

obsluhou čerpadla, případně obsluhou bádie, bude zajištěn hlasitými pokyny, případně 

vysílačkou. 

 

IX.3 Odbedňování 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

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

pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 

zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích 

pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 

předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 

závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 

zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. [9] 

 

Opatření: 

Odbednění betonových konstrukcí bude probíhat až po uplynutí doby stanovené 

časovým plánem, který je přílohou bakalářské práce. Jedná se o technologickou přestávku, 

která je rovna 28 dním. Částečné odbednění všech betonových konstrukcí bude možné po 4 

dnech, viz. „Posouzení odbedňovacích lhůt“. Práce budou probíhat z lešení případně ze 

žebříku (do maximální výšky 3,0 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou). Při 

demontáži bude zakázán pohyb nepovolaných osob v místě pracoviště. Bednící prvky budou 

poté uloženy na předem určené místo a připraveny k odvozu. 

 

IX. 5 Práce železářské 

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

aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 

stroje nebo vhodnými přípravky. 

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 

zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. [9] 

 

Opatření: 

Pracovníci, kteří budou zřizovat výztuže pro stropní konstrukce a ŽB prvky budou řádně 

proškoleni o zásadách BOZP. Dále budou vybaveni ochrannými pomůckami (brýle, rukavice, 

svářečská kukla, pracovní oděv). Veškerá výztuž bude ohýbána a krácena přímo na stavbě. 
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Krácena bude pomocí úhlové brusky, která bude vybavena řezným kotoučem a ohýbána v 

ohýbačce ocelových prutů Hitachi. 

 

X. Zednické práce 

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

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 

fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 

používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 

hlubokých nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 

zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 

provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. 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. Osazené předměty musí být připevněny nebo 

ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 

zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí 

propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků 

stanovených zvláštním právním předpisem. 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-

li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. [9] 

 

Opatření: 

Při zdění budou dodrženy veškeré výše uvedené požadavky. Pro míchačku, ve které 

bude připravována malta pro zdění, bude zřízeno samostatné pracoviště (míchací centrum), 

aby nedošlo k ohrožení ostatních pracovníků. Musí být dodržen minimální pracovní prostor 

v šířce 0,6 m, do kterého nesmí zasahovat ani připravený materiál. 

 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 

nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním 

právním předpisem. 

2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 

podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na 

přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před 

účinky záření oblouku. 

3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem 

než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být 

chráněny proti propálení. 

4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 

izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m 

od volného okraje pracoviště ve výšce. 

5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém 

postupu. 
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6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 

způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic 

neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s 

návodem na používání příslušného zařízení. [9] 

 

Opatření: 

Pracovníci provádějící tuto činnost budou řádně seznámeni se zásadami BOZP a 

technologickým postupem uvedeným v technologickém předpisu. Svařováni mohou 

provádět pouze pracovníci odborně způsobilí a proškolení pro práci s daným zařízením. 

9.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

9.2.1 DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 

POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE 

VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A 

POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH 

ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 

bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti 

použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat 

evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách 

ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 

ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 

konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění 

nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení 

úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena 

pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání 

a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci. 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 

minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 

horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné 

nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní 

podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad 

podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 

bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud 

nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení 

příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. [10] 

 

Opatření: 

V místech, kde hrozí nebezpečí pádu, jako je například prostor pro schodiště, bude 

zřízeno zábradlí. Bude tvořeno dřevěnými deskami ve výšce 1,1 m nad úrovní podlahy, které 
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budou pevně spojeny se stávající konstrukcí. V dolní časti (u podlahy) bude zábradlí doplněno 

zarážkou ve výšce 0,15 m nad úrovní podlahy.  

 

III. Používání žebříků 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 

případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 

neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 

použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 

například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 

vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku 

a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 

zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 

osoba. 

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 

použití výrobcem určen. 

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 

jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 

spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5: 1, za příčlemi musí být volný 

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

alespoň 0,6 m. 

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 

Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém 

podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 

způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový 

žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 

horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 

odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly 

byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v 

jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze 

používat. 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 

za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 

žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 

než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 

12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 

zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. [10] 

 

Opatření: 

Každý pracovník, který bude při své pracovní činnosti využívat žebřík, bude povinen 

dodržovat výše uvedené pokyny. 
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 

tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 

práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 

vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 

včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. [10] 

 

Opatření: 

Pracovníci budou vybaveni speciálním pásem na nářadí a oděvem, který nabízí spoustu 

uzavíratelných kapes pro drobný materiál. Dále budou poučeni o výše uvedených pokynech. 

 

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

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 

nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 

místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 

upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 

jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě 

zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 

okraje pracoviště ve výšce. 

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 

ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m 

na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech 

dopravy materiálu. 

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 

stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého 

obvodu paty objektu. 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 

Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 

položeném pracovišti. [10] 
 

 Opatření: 

Ohrožený prostor, ve kterém musí dbát všichni pracovníci zvýšené opatrnosti, musí mít 

šířku od volného okraje nejméně 1,5 m, a to při výšce od 3 m do 10 m. V tomto prostoru se 

nesmí vyskytovat žádné nepovolané osoby. 

 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 

dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně 
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potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 

konstrukci montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 

dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 

osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 

montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá 

osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 

prokázána, 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo 

jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou 

zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 

vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 

přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným 

dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují 

bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 

neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu 

nejsou nebezpečné mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, 

rampy nebo výtahy). 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 

během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 

stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami11) 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 

způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou 

za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky 

zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání 

a převzetí se nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 

demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí 

do přepravní polohy. 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 

způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné 

okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá 

povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu 

s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením 

osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze 

zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje 

osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362#f2945412
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d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost použitého lešení, 

e) přípustná zatížení, 

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování 

znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví 

zaměstnavatel. 

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, 

které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší 

délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené 

výpočtem. [10] 

  

Opatření: 

Pojízdné HAKI lešení bude sestaveno dle montážního návodu. Fasádní HAKI lešení bude 

řešeno jako subdodávka a za jeho montáž bude zodpovídat firma NEKON s.r.o., která je 

vlastníkem lešenářského průkazu. Po dokončení montáže bude firmou NEKON s.r.o. lešení 

předáno k užíváni stavbyvedoucímu, který bude zodpovídat za jeho užívání. O předání bude 

vyhotoven zápis do stavebního deníku. Fasádní lešení bude podrobováno pravidelným 

prohlídkám, aby bylo možné zjištění případných poruch vlivem užívání. Dále nesmí být 

přetěžováno a v případě špatných povětrnostních podmínek bude nutné zvážit přerušení 

prací. 

 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, 

že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 

shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 

nežádoucích účinků. 

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 

místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
[10] 

 

Opatření: 

Stavební odpad vznikající při provádění svislých a vodorovných konstrukcí (odřezky, 

pytle, igelitové obaly, zbytky malty) bude z jednotlivých pater svážen dolů pomocí stavebního 

výtahu a uložen do kontejneru. 

 

IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 

při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 

na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 

11 m.s-1(síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
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d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. [10] 

 

Opatření: 

Povětrnostní podmínky budou denně kontrolovány a o výsledku bude proveden zápis 

do stavebního deníku. V případě, že nastanou výše uvedené nepříznivé povětrnostní 

podmínky, bude nutné práce přerušit, aby bylo možné předejít riziku úrazu. 

 

XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 

výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 

podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 

používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 

postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. [10] 

 

Opatření: 

Zhotovitel zajistí proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách, a to 

všech pracovníků podílejících se na realizaci hrubé vrchní stavby bytového domu. O 

proškolení bude proveden zápis ve stavebním deníku a bude zde doložena prezenční listina 

s podpisy účastníků. 

9.3 Další legislativní požadavky na BOZP 

Zhotovitel musí dbát na to, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště dané zvláštním 

právním předpisem Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. Jedná se především o § 3 tohoto nařízení a o přílohu k 

tomuto Nařízení vlády, která řeší další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí, konkrétně odstavce (1),(2),(3)-3.2,(8),(9),(10). 

Zhotovitel musí zajistit, aby při používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

byly dodržovány kromě bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi uvedenými v příloze č.2 k Nařízení vlády 

č.591/2006 Sb. (novela Nařízení vlády č. 136/2016 Sb.) také požadavky uvedené v Nařízení 

vlády č.378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, konkrétně §3 odstavce (1), (2), (3), (4), (5) a §4 

odstavce (1), (2), (3); příloha č. 1, 2, 3. 

Zhotovitel bude povinen dbát na zdraví svých pracovníků také dle Zákonu č.262/2006 

Sb – zákoník práce (novela Zákon č.93/2017 Sb.), konkrétně ve smyslu předcházení ohrožení 

života a zdraví při práci (Hlava I) - §101. 

Zhotovitel musí zajistit také dodržení dalších podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměřených na pracovněprávní vztahy, které upravuje Zákon č.309/2006 Sb. - 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; novela Zákon č.88/2016 Sb.). Konkrétně Hlava I. - §2, 3, 4, 5, 6; Hlava III. - §9. [11] [12] 
[13] [14] 
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10 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Položkový rozpočet byl zpracován v programu BUILDpower S a je obsažen v příloze 

„H – Položkový rozpočet stavby“. Celková částka za vrchní hrubou stavbu činí 3 915 311,- Kč. 
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11 ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

Cílem této kapitoly je posouzení alternativního obvodového pláště. Jako druhou 

variantu obvodového pláště jsem zvolil nosné obvodové zdivo z keramických tvárnic 

Porotherm 30 Profi Dryfix a kontaktní zateplovací systém Baumit open. Posouzení provedu 

z hlediska tepelné techniky a také z časového a finančního hlediska. Dále se budu zabývat 

pracovním postupem kontaktního zateplovacího systému a na závěr provedu shrnutí a 

vyhodnocení lepší varianty obvodového pláště.  

11.1 NÁVRH NOVÉ SKLADBY 

Pro zateplení Baumit open jsem se rozhodnul především proto, že všechny vrstvy 

zateplovacího systému jsou navrženy tak, že zdivo může volně dýchat. Tím vytváří 

zdravé vnitřní prostředí v zimním i letním období. Základem systému Baumit open 

jsou děrované desky z fasádního polystyrenu s pravidelnou sítí otvorů. Tím, že jsou 

desky difuzně otevřené, umožňují vodní páře volný průchod do exteriéru.   

Detailní řešení obou variant obvodového pláště viz  příloha. 

1. Baumit NanoporTop     

Samočisticí tenkovrstvá omítka 

2. Baumit PremiumPrimer 

Prémiový základní nátěr 

3. Baumit openContact 

Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota  

4. Baumit openTex 

Vysoce odolná sklotextilní síťovina 

5. Baumit open reflectair 

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky z  EPS 

6. Baumit StarTrack 

Jedinečné lepicí kotvy pro prvotřídní zateplení 

Obrázek 148 - Kontaktní zateplovací systém Baumit Open [57] 

https://www.baumit.cz/produkty/baumit-nanoportop.html
https://www.baumit.cz/produkty/baumit-nanoportop.html
https://www.baumit.cz/produkty/baumit-premiumprimer.html
https://www.baumit.cz/produkty/baumit-premiumprimer.html
https://www.baumit.cz/produkty/baumit-opencontact.html
https://www.baumit.cz/produkty/baumit-opencontact.html
https://www.baumit.cz/produkty/baumit-opentex.html
https://www.baumit.cz/produkty/baumit-opentex.html
https://www.baumit.cz/produkty/baumit-open-reflect.html
https://www.baumit.cz/produkty/baumit-open-reflect.html
https://www.baumit.cz/reseni-pro-kazdeho/zateplovaci-systemy/prislusenstvi-k-zateplovani/startrack/
https://www.baumit.cz/reseni-pro-kazdeho/zateplovaci-systemy/prislusenstvi-k-zateplovani/startrack/
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11.2 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

NOVÁ KONSTRUKCE – Skladba obvodového zdiva Porotherm 30 Profi Dryfix a kontaktního 

zateplovacího systému Baumit open. 

Rsi = 0,13 m2K/W 

Rse = 0,04 m2K/W 

R = Ʃ
d

λ
=

0,010

0,600
+

0,300

0,175
+

0,003

0,800
+

0,140

0,031
+

0,003

0,800
+

0,002

0,700
= 6,257 m2K/W   

RT = R ×  0,9 = 6,257 × 0,9 = 5,632 m2K/W (snížení vlivem reálné stavební hodnoty)   

U =  
1

Rsi + RT + Rse

=  
1

0,13 + 5,63 + 0,04
= 0,17 W/m2K 

POŽADOVANÁ HODNOTA 

UN,20 = 0,3 W/m2K 

DOPORUČENÁ HODNOTA 

Urec,20 = 0,25 W/m2K 

Vyhodnocení: 𝐔 ≤  𝐔𝒓𝒆𝒄,𝟐𝟎  ≤  𝑼𝑵,𝟐𝟎  → 𝐊𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐜𝐞 𝐯𝐲𝐡𝐨𝐯𝐮𝐣𝐞   

11.3 VÝKAZ VÝMĚR 

11.3.1 NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM 30 PROFI DRYFIX 

11.3.1.1 1.NP 

11.3.1.1.1 SEVERNÍ STĚNA 

Tabulka 75 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 1.NP, severní 

stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,8 20,9 1 58,52

Okno O1 0,75 0,75 2 1,125

Okno O4 0,75 3 2 4,5

Dveře D1 2,55 1,75 1 4,4625

Překlad P1 0,25 1 2 0,5

Překlad P4 0,25 3,5 2 1,75

Překlad P6 0,25 2 1 0,5

45,68

2,28

47,97PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

11.3.1.1.2 VÝCHODNÍ STĚNA 

Tabulka 76 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 1.NP, východní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,8 14,6 1 40,88

Okno O3 1,5 2 2 6

Překlad P3 0,25 2,5 2 1,25

33,63

1,68

35,31PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

Obrázek 149 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 1.NP 
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11.3.1.1.3 JIŽNÍ STĚNA 

Tabulka 77- Porotherm 30 Profi Dryfix, 1.NP, jižní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,8 20,9 1 58,52

Okno O2 2,35 1,25 2 5,875

Dveře D2 2,35 5 2 23,5

Překlad P2 0,25 1,5 2 0,75

Překlad P5 0,25 5,5 2 2,75

25,65

1,28

26,93PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

11.3.1.1.4 ZÁPADNÍ STĚNA 

Tabulka 78 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 1.NP, západní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,8 14,6 1 40,88

Okno O3 1,5 2 2 6

Překlad P3 0,25 2,5 2 1,25

33,63

1,68

35,31PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

11.3.1.2 2.NP 

11.3.1.2.1 SEVERNÍ STĚNA  

Tabulka 79 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 2.NP, severní 

stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 20,9 1 57,475

Okno O4 0,75 3 1 2,25

Okno O5 0,75 2 1 1,5

Okno O6 0,75 1,75 1 1,3125

Překlad P3 0,25 2,5 1 0,625

Překlad P4 0,25 3,5 1 0,875

Překlad P13 0,25 2,25 1 0,5625

50,35

2,52

52,87PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

11.3.1.2.2 VÝCHODNÍ STĚNA 

Tabulka 80 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 2.NP, východní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 12,6 1 34,65

Okno O3 1,5 2 2 6

Překlad P3 0,25 2,5 2 1,25

27,40

1,37

28,77PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

  

Obrázek 150 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 2.NP 
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11.3.1.2.3 JIŽNÍ STĚNA 

Tabulka 81 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 2.NP, jižní stěna 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 20,9 1 57,475

Okno O2 2,35 1,25 2 5,875

Dveře D3 2,3 5 2 23

Překlad P2 0,25 1,5 2 0,75

Překlad P5 0,25 5,5 2 2,75

25,10

1,26

26,36PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

11.3.1.3 ZÁPADNÍ STĚNA 

Tabulka 82 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 2.NP, západní stěna

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 2,75 12,9 1 35,475

Okno O3 1,5 2 2 6

Překlad P3 0,25 2,5 2 1,25

28,23

1,41

29,64PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 

11.3.2 POROTHERM 44 PROFI DRYFIX 

11.3.2.1 1.NP 

Tabulka 83 - Porotherm 44 Profi Dryfix, 1.NP 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 1 2,8 0,5 1 1,4

Stěna 2 2,8 1 1 2,8

Stěna 3 2,8 0,5 1 1,4

Stěna 4 2,8 1 1 2,8

8,40

0,42

8,82PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 
 

 

 

 

11.3.2.2 2.NP 

Tabulka 84 - Porotherm 44 Profi Dryfix, 2.NP 

NÁZEV VÝŠKA [m] DÉLKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Stěna 1 2,75 0,5 1 1,375

Stěna 2 2,75 1,6 1 4,4

Stěna 3 2,75 0,5 1 1,375

7,15

0,36

7,51PLOCHA STĚNY

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM

 
 

 

 

Obrázek 151 - Porotherm 44 Profi Dryfix, 1.NP  

Obrázek 152 - Porotherm 44 Profi Dryfix, 2.NP 
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11.3.3 TEPELNÁ IZOLACE BAUMIT OPEN REFLECT AIR TL. 140 mm 

11.3.3.1 PLOCHA ZATEPLENÍ 

Tabulka 85 - Plocha zateplení izolací Baumit Open REFLECT AIR tl. 140 mm 

NÁZEV VÝŠKA 1.NP [m] OBVOD 1.NP [m] VÝŠKA 2.NP [m] OBVOD 2.NP [m] PLOCHA CELKEM [m2] 

Plocha zateplení 3,05 71,96 4 67,96 491,32  

11.3.3.2 ODPOČET OTVORŮ 

Tabulka 86 - Odpočet otvorů 

NÁZEV VÝŠKA [m] ŠÍŘKA [m] POČET [ks] PLOCHA [m2]

Plocha celkem 491,32

O1 0,75 0,75 2 1,13

O2 2,35 1,25 4 11,75

O3 1,5 2 8 24

O4 0,75 3 3 6,75

O5 0,75 2 1 1,5

O6 0,75 1,75 1 1,31

D1 2,55 1,75 1 4,46

D2 2,35 5 2 23,5

D3 2,3 5 2 23

393,92

19,70

413,62PLOCHA ZATEPLENÍ 

ZTRATNÉ 5%

PLOCHA CELKEM
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11.4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Při stanovení ceny je uvažováno se zdícími tvarovkami, a s celou kompletní fasádou, se 

všemi vrstvami v obou variantách. Nejsou naceněny překlady, jelikož je uvažován stejný 

počet překladů pro obě tloušťky zdiva. Pouze v případě obvodového pláště se zateplením je 

uvažováno navíc se soklovou lištou, pro založení tepelné izolace. V ceně pro variantu se 

zateplením je započítáno i lešení, které bude v dispozici při procesu. 

Oba položkové rozpočty jsou obsaženy v příloze: „J – Alternativní řešení obvodového 

pláště“ 

11.5 ČASOVÝ PLÁN 

Při sestavování harmonogramu jsem při obou variantách počítal s tím, že na proces 

výstavby bude k dispozici 5 pracovníků pro každou činnost.  

Oba časové plány jsou obsaženy v příloze: „J – Alternativní řešení obvodového pláště“ 

11.6 DETAILY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

Detaily obou variant jsou v příloze: „J – Alternativní řešení obvodového pláště“. 

11.7 POSOUZENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V přehledném shrnutí ve výše uvedené tabulce zjistíme, že variantní řešení obvodového 

pláště bez zateplení je ekonomicky náročnější, a to bezmála o 330 000,- Kč, než obvodový 

plášť se zateplením. Dalším srovnávacím parametrem byl součinitel prostupu tepla, kdy v 

případě obvodového pláště bez zateplení bylo dosaženo lepších hodnot. Posledním 

parametrem pro hodnocení je doba výstavby. Obvodový plášť je co do času výstavby o 3 dny 

rychlejší. Výsledkem srovnání je tedy fakt, že z posuzovaných hledisek vyšly obě konstrukce 

velmi podobně. Můj názor je takový, že se projektant rozhodl pro správné řešení 

obvodového pláště a zvolil lepší variantu z pohledu tepelné techniky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 87 - Porovnání obou variant obvodového pláště 
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12 POSOUZENÍ ODBĚDŇOVACÍCH LHŮT MONOLITICKÝCH 

KONSTRUKCÍ 

V této kapitole stanovuji potřebnou technologickou přestávku po betonáži před tím, než 

bude možné konstrukci částečně odbednit. Výpočet se týká stropních konstrukcí, schodiště, 

sloupů a překladů. Na všechny monolitické konstrukce je použit beton C20/25 XC1. 

Pro vytvoření tohoto tématu jsem se rozhodl z toho důvodu, že jsem chtěl započítat 

přesnou dobu částečného odbednění všech prvků do mého časového plánu. Požadovanou 

pevnost pro odbednění uvažuji na úrovni Rbd = 12,5 MPa (50 % pevnost). 

 

Níže uvedené teploty jsou čerpány ze stránek českého hydrometeorologického ústavu. 

Jedná se o průměrné hodnoty teplot v roce 2017 pro kraj Vysočina. 

 

Průměrná teplota vzduchu pro měsíc červenec: 18,3 °C [58] 

Průměrná teplota vzduchu pro měsíc srpen:  18,8 °C [58] 

12.1 STROPNÍ DESKA 1.NP + SCHODIŠTĚ 1.NP 

Termín betonáže => 19.7.2018 

 

Čas potřebný pro dosažení pevnosti 12,5 MPa počítaný s průměrnou teplotou 20 °C 
  𝑅𝑏𝑑 = 𝑅𝑏28𝑑 x ( 0,28 + 0,5 x log 𝑑 )  
 12,5 = 25 x ( 0,28 + 0,5 x log 𝑑 )   
 0,44 = log 𝑑       
      d = 2,754 = 3 dny      

 

Faktor zrání 
       f = ( t + 10 ) x d 
       f = ( 20 + 10 ) x 3 
       f = 90 °C x dnů 

 

Doba zrání při průměrné teplotě červenec: 18,3 °C 

   f20 = ( tprům + 10 ) x d 

    90 = ( 18,3 + 10 ) x d  
      d = 3,18 dne = čas potřebný pro dosažení požadované pevnosti 
 d18,3 = 4 dny 

12.2 STROPNÍ DESKA 2.NP + SCHODIŠTĚ 2.NP 

Termín betonáže => 22.8.2018 

 

Čas potřebný pro dosažení pevnosti 12,5 MPa počítaný s průměrnou teplotou 20 °C 
  𝑅𝑏𝑑 = 𝑅𝑏28𝑑 x ( 0,28 + 0,5 x log 𝑑 )  
 12,5 = 25 x ( 0,28 + 0,5 x log 𝑑 )   
 0,44 = log 𝑑       
      d = 2,754 = 3 dny      

 

Faktor zrání 
       f = ( t + 10 ) x d 
       f = ( 20 + 10 ) x 3 
       f = 90 °C x dnů 

 

Doba zrání při průměrné teplotě srpen: 18,8 °C 

   f20 = ( tprům + 10 ) x d 
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    90 = ( 18,8 + 10 ) x d  
      d = 3,125 dne = čas potřebný pro dosažení požadované pevnosti 
 d18,8 = 4 dny 

12.3  PŘEKLADY 1.NP 

Termín betonáže => 2.7.2018 

 

Čas potřebný pro dosažení pevnosti 12,5 MPa počítaný s průměrnou teplotou 20 °C 
  𝑅𝑏𝑑 = 𝑅𝑏28𝑑 x ( 0,28 + 0,5 x log 𝑑 )  
 12,5 = 25 x ( 0,28 + 0,5 x log 𝑑 )   
 0,44 = log 𝑑       
      d = 2,754 = 3 dny      

 

Faktor zrání 
       f = ( t + 10 ) x d 
       f = ( 20 + 10 ) x 3 
       f = 90 °C x dnů 

 

Doba zrání při průměrné teplotě červenec: 18,3 °C 

   f20 = ( tprům + 10 ) x d 

    90 = ( 18,8 + 10 ) x d  
      d = 3,125 dne = čas potřebný pro dosažení požadované pevnosti 
 d18,8 = 4 dny 

12.4 PŘEKLADY 2.NP 

Termín betonáže => 2.8.2018 

 

Čas potřebný pro dosažení pevnosti 12,5 MPa počítaný s průměrnou teplotou 20 °C 
  𝑅𝑏𝑑 = 𝑅𝑏28𝑑 x ( 0,28 + 0,5 x log 𝑑 )  
 12,5 = 25 x ( 0,28 + 0,5 x log 𝑑 )   
 0,44 = log 𝑑       
      d = 2,754 = 3 dny      

 

Faktor zrání 
       f = ( t + 10 ) x d 
       f = ( 20 + 10 ) x 3 
       f = 90 °C x dnů 

 

Doba zrání při průměrné teplotě srpen: 18,8 °C 

   f20 = ( tprům + 10 ) x d 

    90 = ( 18,8 + 10 ) x d  
      d = 3,125 dne = čas potřebný pro dosažení požadované pevnosti 
 d18,8 = 4 dny 

12.5 SLOUPY VE 2.NP 

Termín betonáže => 31.7.2018 

 

Čas potřebný pro dosažení pevnosti 12,5 MPa počítaný s průměrnou teplotou 20 °C 
  𝑅𝑏𝑑 = 𝑅𝑏28𝑑 x ( 0,28 + 0,5 x log 𝑑 )  
 12,5 = 25 x ( 0,28 + 0,5 x log 𝑑 )   
 0,44 = log 𝑑       
      d = 2,754 = 3 dny      
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Faktor zrání 
       f = ( t + 10 ) x d 
       f = ( 20 + 10 ) x 3 
       f = 90 °C x dnů 

 

Doba zrání při průměrné teplotě červenec: 18,3 °C 

   f20 = ( tprům + 10 ) x d 

    90 = ( 18,8 + 10 ) x d  
      d = 3,125 dne = čas potřebný pro dosažení požadované pevnosti 
 d18,8 = 4 dny 
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Cílem bakalářské práce bylo navrhnout optimální realizaci hrubé vrchní stavby, a to z 

hlediska technologického, časového a finančního. Ve své práci jsem se snažil klást důraz na 

správné pracovní postupy, na jejich kvalitu a dodrženi bezpečnostních opatření. Dále jsem 

se zabýval širšími dopravními vztahy, zejména dopravou materiálu od dodavatelů, kdy jsem 

řešil veškeré komplikované body na trase. Práci jsem doplnil o návrh alternativního řešení 

obvodového pláště, především jeho cenové a tepelně technické srovnání s pláštěm 

navrženým v projektové dokumentaci. 

Během samotného zpracování jsem se seznámil s novými programy, jako jsou 

BuildPowerS od společnosti RTS a.s., pro stanovení položkového rozpočtu. Dalším 

programem je Contec od pana Profesora Jarského, a ten je určený pro řešení optimálního 

postupu výstavby. Práce mi také pomohla zdokonalit své dovednosti s programem ArchiCad, 

ve kterém jsem rýsoval výkresovou část a kancelářským balíkem Microsoft Office pro 

zpracování textové části.  

Díky bakalářské práci jsem si uvědomil, jak složitý je celý komplex výstavby, a to nejen 

z hlediska realizace, ale především z hlediska přípravy ve smyslu časového a finančního 

plánování. Tato práce mi ovšem rozhodně přidala na zkušenostech. Posbíral jsem řadu 

nových informací o procesu realizace a přípravy staveb, které napomáhají k dalšímu mému 

růstu a rozvoji ve vzdělání. 
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NP – nadzemní podlaží 

ŽB – železobeton 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

KK – kuchyňský kout 

ZS – zařízení staveniště 

KZP – kontrolní a zkušební plán 

PD – projektová dokumentace 

ETICS – vnější tepelně izolační kompozitní systém 

R – tepelný odpor vrstvy 

U – součinitel prostupu tepla 

MC – malta cementová 

SV – stavbyvedoucí 

M – mistr 

GEO – geodet 

TDS – technicky dozor stavebníka 

TP – technologický předpis 

S – statik 

SD – stavební deník 

DL – dodací list 

p.č. – parcelní číslo 

nn – nízké napětí 

vn – vysoké napětí 
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Obrázek 92 – Stěnová spona FD KSF [6] 

Obrázek 94 - Napojení příček pomocí kotev k nosným stěnám [6] 
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Obrázek 104 - Bednění prostupů [20] 
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Obrázek 116 - Silniční panel PREFA IZD 300/100/18 JP 20 tun [27] 

Obrázek 119 -  Značka " Vstup jen v ochranné přilbě" [28] 
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Obrázek 121 - Věžový jeřáb Liebherr 42 K.1 [32] 
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Obrázek 132 - Vibrační lišta ENAR QZH [40] 
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Obrázek 135 - Motorová řetězová pila STIHL MS 231 [43] 
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Obrázek 140 - Staveništní rozvaděč RES 2.0.2.4 IP44 [48] 

Obrázek 141 - Bádie na beton typ 1017 [49] 

Obrázek 142 - Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP [50] 

Obrázek 143 - Stavební míchačka 125L XTLINE [51] 

Obrázek 144 - Elektrické míchadlo HECHT 1135 [52] 

Obrázek 145 - Pila DeWALT DWE398 [53] 

Obrázek 146 - Ohýbačka ocelových prutů HITACHI VB13Y [54] 

Obrázek 147 - Sestava s nivelačním přístrojem [55] 

Obrázek 148 - Sestava s rotačním laserem [56] 

Obrázek 152 - Kontaktní zateplovací systém Baumit Open [57] 

Obrázek 153 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 1.NP 

Obrázek 154 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 2.NP 

Obrázek 155 - Porotherm 44 Profi Dryfix, 1.NP 

Obrázek 156 - Porotherm 44 Profi Dryfix, 2.NP 
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Tabulka 1 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 1.NP, severní strana 

Tabulka 2 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 1.NP, východní stěna 

Tabulka 3 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 1.NP, jižní stěna 

Tabulka 4 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 1.NP, západní stěna 

Tabulka 5 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 2.NP, severní stěna 

Tabulka 6 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 2.NP, východní stěna 

Tabulka 7 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 2.NP, jižní stěna 

Tabulka 8 - Porotherm 50T Profi Dryfix, 2.NP, západní stěna 

Tabulka 9 - Porotherm 30 AKU Z, 1.NP, prostor 1 

Tabulka 10 - Porotherm 30 AKU Z, 1.NP, prostor 2 

Tabulka 11 - Porotherm 30 AKU Z, 1.NP, prostor 3 

Tabulka 12 - Porotherm 30 AKU Z, 1.NP, prostor 4 

Tabulka 13 - Porotherm 30 AKU Z, 2.NP, prostor 1 

Tabulka 14 - Porotherm 30 AKU Z, 2.NP, prostor 2 

Tabulka 15 - Porotherm 25 AKU Z Profi, 1.NP, prostor 1 

Tabulka 16 - Porotherm 25 AKU Z Profi, 1.NP, prostor 2 

Tabulka 17 - Porotherm 25 AKU Z Profi, 2.NP, prostor 1 

Tabulka 18 - Porotherm 11,5 Dryfix, 1.NP, prostor 1 

Tabulka 19 - Porotherm 11,5 Dryfix, 1.NP, prostor 2 

Tabulka 20 - Porotherm 11,5 Dryfix, 2.NP, prostor 1 

Tabulka 21 - Porotherm 11,5 Dryfix, 2.NP, prostor 2 

Tabulka 22 - Porotherm 14 Profi Dryfix, 1.NP, prostor 1 

Tabulka 23 - Porotherm 11,5 AKU, 1.NP, prostor 1 

Tabulka 24 - Porotherm 11,5 AKU, 1.NP, prostor 2 

Tabulka 25 - Porotherm 11,5 AKU, 1.NP, prostor 3 

Tabulka 26 - Porotherm 11,5 AKU, 1.NP, prostor 4 

Tabulka 27 - Porotherm 11,5 AKU, 2.NP, prostor 1 

Tabulka 28 - Porotherm 11,5 AKU, 2.NP, prostor 2 

Tabulka 29 - Porotherm 11,5 AKU, 2.NP, prostor 3 

Tabulka 30 - Dílce ztraceného bednění BEST 500x300x250, 1.NP, prostor 1 

Tabulka 31 - Dílce ztraceného bednění BEST 500x300x250, 1.NP, prostor 2 

Tabulka 32 - Porotherm 38 TS Profi, 1.NP, severní stěna 

Tabulka 33 - Porotherm 38 TS Profi, 1.NP, východní stěna 

Tabulka 34 - Porotherm 38 TS Profi, 1.NP, jižní stěna 

Tabulka 35 - Porotherm 38 TS Profi, 1.NP, západní stěna 

Tabulka 36 - Železobetonové sloupy, 2.NP, prostor 1 

Tabulka 37 - Monolitické železobetonové průvlaky, 1.NP 

Tabulka 38 - Desky křížem vyztužené, 1.NP 

Tabulka 39 - Desky jednosměrně vyztužené, 1.NP 

Tabulka 40 - Konzolové desky, 1.NP 

Tabulka 41 - Dobetonávky, 1.NP 

Tabulka 42 - Monolitické železobetonové věnce, 1.NP 

Tabulka 43 - Keramické věncovky PTH VT8/25DF, 1.NP 
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Tabulka 44 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 160 mm, 1.NP 

Tabulka 45 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 120 mm, 1.NP 

Tabulka 46 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 100 mm, 1.NP 

Tabulka 47 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 50 mm, 1.NP 

Tabulka 48 - Monolitické železobetonové průvlaky, 2.NP 

Tabulka 49 - Desky křížem vyztužené, 2.NP 

Tabulka 50 - Desky jednosměrně vyztužené, 2.NP 

Tabulka 51 - Konzolové desky, 2.NP 

Tabulka 52 - Dobetonávky, 2.NP 

Tabulka 53 - Monolitické železobetonové věnce, 2.NP 

Tabulka 54 - Keramické věncovky PTH VT8/25DF, 2.NP 

Tabulka 55 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 160 mm, 2.NP 

Tabulka 56 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 100 mm, 2.NP 

Tabulka 57 - Tepelná izolace EPS 200, tl. 50 mm, 2.NP 

Tabulka 58 - Potřebný počet palet zdících tvarovek 

Tabulka 59 - Potřebné množství krabic Porotherm dryfix 

Tabulka 60 - Potřebné množství palet Porotherm Profi 

Tabulka 61 - Potřebné množství palet Porotherm Profi AM 

Tabulka 62 - Uložení překladů KP 7 [6] 

Tabulka 63 - Tabulka odpadů pro zdění [14] 

Tabulka 64 - Spotřeba asfaltového pásu A330 

Tabulka 65 - Tabulka odpadů betonáž monolitu [14] 

Tabulka 66 - Návrh velikosti skladovacích ploch 

Tabulka 67 - Spotřeba vody pro provozní účely 

Tabulka 68 - Spotřeba vody pro hygienické účely 

Tabulka 69 - Spotřeba vody pro údržbu 

Tabulka 70 - Příkon stavebních strojů 

Tabulka 71 - Příkon osvětlení kontejnerů [22] [23] 

Tabulka 72 - Tabulka odpadů [14] 

Tabulka 73 - Ověření nosnosti jeřábu [32] 

Tabulka 74 - Rozměrová tabulka dodávkového vozidla [38] 

Tabulka 75 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 1.NP, severní stěna 

Tabulka 76 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 1.NP, východní stěna 

Tabulka 77- Porotherm 30 Profi Dryfix, 1.NP, jižní stěna 

Tabulka 78 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 1.NP, západní stěna 

Tabulka 79 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 2.NP, severní stěna 

Tabulka 80 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 2.NP, východní stěna 

Tabulka 81 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 2.NP, jižní stěna 

Tabulka 82 - Porotherm 30 Profi Dryfix, 2.NP, západní stěna 

Tabulka 83 - Porotherm 44 Profi Dryfix, 1.NP 

Tabulka 84 - Porotherm 44 Profi Dryfix, 2.NP 

Tabulka 85 - Plocha zateplení izolací Baumit Open REFLECT AIR tl. 140 mm 

Tabulka 86 - Odpočet otvorů 

Tabulka 87 - Porovnání obou variant obvodového pláště 
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A – SITUACE SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

 

B – var. 1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

B – var. 2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

C – 1 BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 1.NP 

C – 2 BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 2.NP 

 

D – ČASOVÝ PLÁN 

 

E – BILANCE ZDROJŮ 

 

F – 1 MODULOVÉ SCHÉMA 1.NP 

F – 2 MODULOVÉ SCHÉMA 1.NP 

 

G – KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

 

H – POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

 

I – PRŮBĚŽNÝ ŘEZOVÝ DETAIL OBJEKTEM 

 

J – ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 


