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Abstrakt  
Diplomová práce řeší stavebně technologickou přípravu stavby polyfunkčního domu ve 
Zlíně v ulici Partyzánská. Práce obsahuje průvodní zprávu, technickou zprávu, 
technologický předpis základové konstrukce, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní 
sestavy, projekt zařízení staveniště s technickou zprávou, bezpečnost práce, rozpočet a 
harmonogram prací. 
 
Klí čová slova 
Polyfunkční dům, průvodní zpráva, technická zpráva, technologický předpis, kontrolní a 
zkušební plán, rozpočet, strojní sestava, zařízení staveniště, bezpečnost, časový plán.  
  
  
Abstract 
The master thesis solves construction technological´s planning of construction 
multifunctional building in Zlín in the Partyzánská street. The thesis contains concomitant 
report, technical report, technological regulations of foundational construction, control and 
test plans, mechanical assembly, project of constructional plant with technical report, 
safety of operation, calculation and time schelude. 

  
Keywords 
Multifunctional building, concomitant report, technical report, technological regulations, 
control and test plan, calculation, mechanical assembly, constructional plant, safety of 
operation, time schelude. 



Bibliografická citace VŠKP 
  
Bc. Jan Haas Polyfunkční dům Zlín, ulice Partyzánská - stavebně technologická příprava 
stavby. Brno, 2014. 155 s., 78 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Mgr. 
Jiří Šlanhof, Ph.D. 



Prohlášení:

Prohlašuji' žejsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a žejsem uvedl(a) všechny
pouŽité informační zdroj e.

V Bmě dne 21.12.20].3

, /
n//k

/!]t, in,* ď,?na). ý . ' . ' . . .  / . . . ' . . . . . . . ' ' .  ] / . . . . . . . . . . .

/ PodPis autora
/,' Bc. Jan Haas



soUHLAs s PoSKYTNUT|M PRoJEKŤovÉ DoKUMENTAGE
PRo sTuDlJNí ÚčelY

Jméno a adresa or8anizace nebo oprávněné fyzické osoby, která zapůjčuje projektovou dokumentaci:

ln pr H42 T/N N E)Ah'tE K

)ll:rurk s qolL

q. !....0-./........? !. t./N,

Udě|ujeme souh|as s využitím zapůjčené projektové dokumentac€ ke stavbě s názvem:

u ' n / / /
.?-:l.rr-q.p.rlh.|.....pW,,.'..../.*/€-,.7.!..l.T.|?,j.p-sš.4./,.?/-,!'|-
studentovi

l t ,  r , a  t ,  t t
i rnÁnn tí l+kJ ,J4^)

,. /7 ,rp4
datum narození .'...!.2:.!:...Z.Z..v...t,

I  t t

hrlrl|iětň MA(t)/Á /l r, MySlot,"0utr, 7€3 Ol

kteni je studentem studijního oboru
t ,  )  /

?ozrhltt s7Ál/tsy - 7T/tL/0lo(;/E Á ?iza,o;' Š7A|EB

na VUT v Brně, Faku|tě stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb,
Veveří 95, Brno 602 00

Zapůjčená projektová dokumentace bude využita vý|učně pro studijní úče|y - podk|ad pro
vypracování vysokoško|ské kva|ifikační práce v akademickém roce 2oL3 /20L4,

/

/'"4' 1(tilW .ppoprs opravnene osooy

razítko

Ve Zlíně, dne JCI,?. t0/3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Chtěl bych poděkovat Ing. Mgr. Jiřímu Šlanhofovi PhD., vedoucímu mé diplomové práce, 

za jeho věcné připomínky a rady k mé práci. Také bych rád poděkoval Ing. Martinu 

Nedbálkovi za poskytnutí podkladů k stavbě polyfunkčního domu ve Zlíně, ulice 

Partyzánská. Děkuji také své rodině za podporu ve studiu. 



Obsah: 

Úvod .................................................................................................................................... 10 

1.   Průvodní zpráva ke stavebně technologickému projektu .............................................. 11 

2.   Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu ............................................ 18 

3.   Technická zpráva zařízení staveniště ............................................................................ 34 

4.   Technologický předpis pro základové pásy, podkladní betonovou mazaninu a opěrnou 

monolitickou zeď .......................................................................................................... 51 

5.   Návrh strojní sestavy ..................................................................................................... 74 

6.  Kontrolní a zkušební plány ............................................................................................. 95 

7.   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ......................................................................... 123 

8.   Posouzení insolace bytu .............................................................................................. 142 

9.   Energetický štítek obálky budovy ............................................................................... 147 

Závěr .................................................................................................................................. 151 

Seznam použitých zdrojů................................................................................................... 152 

Seznam použitých zkratek a symbolů ............................................................................... 154 

Seznam příloh .................................................................................................................... 155 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ÚVOD 

 

 Ve své diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickou přípravou stavby 

polyfunkčního domu ve Zlíně, na ulici Partyzánská. Zaměřil jsem se převážně na výstavbu 

polyfunkčního domu, jeho spodní stavby a opěrné zdi, protože se jedná o specifické 

konstrukce. Práce je také zaměřena na efektivní časový postup prací celého objektu a 

posouzením oslunění objektu. 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  

  
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

 
 
 
 
 
 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. JAN HAAS  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2014       



12 
 

Obsah 

1. Identifika ční údaje investora a stavby .................................................................. 14 

2. Seznam vstupních podkladů .................................................................................. 14 

3. Údaje o území .......................................................................................................... 14 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území .......................................... 14 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

v památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) ..................... 14 

c) Údaje o odtokových poměrech ................................................................................. 14 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo–li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas ........ 15 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací ............................................................................................................. 15 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území ........................................ 15 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů ......................................................... 15 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení ........................................................................ 15 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investice...................................................... 15 

a) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí): .............................................................................................. 15 

4. Údaje o stavbě ......................................................................................................... 15 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby ............................................................ 15 

b) Účel užívání stavby .................................................................................................. 16 

c) Trvalá nebo dočasná stavba ...................................................................................... 16 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) . 16 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ........................................ 16 



13 
 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů ..................................................................................................... 16 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení ........................................................................ 16 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků apod.) .... 16 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou,ncelkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) ........................................................................................... 17 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 17 

k) Orientační náklady stavby ........................................................................................ 17 

5. Členění stavby na objekty ...................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1. Identifika ční údaje investora a stavby 

Stavba: Polyfunkční dům 

Místo stavby: katastrální území Zlín, ulice Partyzánská, p. st. 649/1 

Stavebník: GMX Real, s.r.o., V Úvozu 537, Zlín – Malenovice, 763 02 

 IČO: 29220602 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Mlčoch, Dolnoveská 9, Fryšták, 763 16 

 ČKAIT 1300374 

Odpovědný projektant: Ing. Martin Nedbálek, Dukelská 4012, Zlín, 760 01 

Statická část: Ing. Jiří Stehno, Bartošova 16, Zlín, 760 01 

 

2. Seznam vstupních podkladů 

a) Katastrální mapa území 

b) Projektová dokumentace polyfunkčního domu 

 

3. Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Parcela 649/1 učená pro stavbu polyfunkčního domu se nachází 

v katastrálním území města Zlína, v jeho severovýchodní části. Pozemek je ve 

vlastnictví investora – GMX Real s.r.o. Výměra parcely je 340 m2. Pozemek je 

nezastavěný, nachází se v řadové výstavbě domů. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

v památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Pozemek se nenachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve 

zvlášť chráněném území nebo v záplavovém území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Terén je zpočátku mírně svažitý, ale přechází v prudký svah, který je 

ukončen stávající opěrnou zídkou oddělující sousední pozemek. Voda je odváděna 

dešťovou kanalizací. Pozemek se nenachází v záplavovém území řeky Dřevnice. 

Hladina podzemní vody se nachází přibližně 3 m pod plánovanou nejnižší 

hloubkou založení a nebude mít žádný vliv na základovou spáru. 
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d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo–li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Plánovaná stavba je v souladu s územním plánem města Zlín. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Plánovaná stavba je v souladu s územním plánem města Zlín. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Požadavky na využití pozemku jsou v souladu s územním plánem města 

Zlín. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, připomínky byly 

do dokumentace zapracovány. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro pozemek nejsou známy žádné výjimky a úlevové řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investice 

Nejsou nutné žádné další související nebo podmiňující investice. 

 

a) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí): 

4558  ostatní plocha 

2937/184 zahrada 

 

4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu na nezastavěném pozemku. 
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b) Účel užívání stavby 

 1NP stavby bude sloužit k prodeji zboží, 2NP k poskytování služeb – 

masáže a pro tělovýchovu – cvičení. 3NP bude využito k administrativním účelům 

a 4NP bude sloužit k bydlení. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Stavba nebude kulturní památkou ani památkově chráněná. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba bude navržena jako bezbariérová. Pro osoby s omezenou schopností 

pohybu bude navržen osobní výtah, aby se tyto osoby mohly využívat všechny 

prostory. Pro osoby s omezenou schopností pohybu bude vyčleněno jedno 

z plánovaných parkovací stání. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové 

dokumentace. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou navrhovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

Zastavěná plocha objektu: 239,0 m2 

Obestavěný prostor:  235,0 m3 

Užitná plocha:   545,86 m2 
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Počet funkčních jednotek: 1 

Velikost funkční jednotky: 84,14 m2 

Počet uživatelů:  4 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou,ncelkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.) 

Odhad spotřeby elektrické energie:   58 kW/den 

Odhad celkové spotřeby vody:  1,85 m3/den 

Odhad celkové spotřeby plynu:  4,9 m3/den 

Odhad množství splaškových vod:   2,38 m3/den 

Odhad množství dešťových vod:  4,91 m3/den 

Odhad množství komunálního odpadu: 0,078 m3/den 

 

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Předpokládané zahájení stavby:  07/2014 

Předpokládané ukončení stavby:  07/2015 

 

k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady dle THU:  11,7 mil Kč bez DPH 

 

5. Členění stavby na objekty 

SO01 Polyfunkční dům 

SO02 Kanalizační přípojka 

SO03 Vodovodní přípojka 

SO04 Plynová přípojka 

SO05 Přípojka nízkého napětí 

SO06 Parkovací stání 

SO07 Terénní a sadové úpravy 
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1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Parcela 649/1 učená pro stavbu polyfunkčního domu se nachází v katastrálním 

území města Zlína, v jeho severovýchodní části. Pozemek je ve vlastnictví investora – 

GMX Real s.r.o. Výměra parcely je 340 m2. Pozemek je nezastavěný, nachází se v řadové 

výstavbě domů. Pozemek je dobře přístupný z jižní strany, kterou sousedí s jednosměrnou 

ulicí Partyzánská, na které je zřízeno kolmé stání pro osobní automobily. Východní část 

parcely sousedí s bytovým domem, který je postaven v hranici sousední parcely. Na 

severní část pozemku navazuje zahrada s dětským hřištěm. Na pozemku sousedícím 

západně od zájmového území je vystavěn bytový dům se 6 nadzemními podlažími.  

 Terén je zpočátku mírně svažitý, ale přechází v prudký svah, který je ukončen 

stávající opěrnou zídkou oddělující sousední pozemek. Hladina podzemní vody se nachází 

přibližně 3 m pod plánovanými základy objektu a nebude mít žádný vliv na základovou 

spáru. 

 

b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.) 

 Inženýrskogeologický průzkum prokázal, že podloží pozemku je tvořeno jílovci 

s podružným obsahem pískovců. Zemina má pevný charakter. Krátkodobé výkopy rýh do 1 

m není nutné pažit. Hladina podzemní vody se nachází přibližně 5 m pod terénem, tj. 

přibližně 3 m pod nejnižší úrovní plánovaných základů objektu a nemá žádný vliv na 

základovou spáru. Radonovým průzkumem bylo zjištěno, že radonový index je nízký a 

navrhovaný objekt není nutné chránit proti pronikání radonu z podloží. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Na pozemku se nenacházejí žádné ochranné ani bezpečnostní pásma. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

 Pozemek se nenachází v záplavovém území řeky Dřevnice ani nad poddolovaným 

územím. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 Stavba nemá žádné negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. Veškerá realizace 

bude probíhat na pozemku investora. Okolí stavby musí být chráněno před zvýšenou 

hlučností a prašností. Stavba nezmění odtokové poměry v daném území. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku není nutné provádět asanace ani demolice. Nacházejí se zde ovšem 

vzrostlé stromy a dřeviny, které je nutné vykácet. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 Při stavbě nedojde k záboru zemědělské půdy nebo pozemků k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

 Napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno s ohledem na to, že kolem jižní strany 

stavební parcely vede stávající jednosměrná pozemní komunikace. Objekt bude postaven 

v hranici této parcely a od pozemní komunikace bude oddělen pouze stávajícím chodníkem 

a šikmými parkovacími stáními. Vstup do objektu je navržen z ulice Partyzánská. Na 

stávající parkovací stání bude navazovat 11 nově budovaných šikmých parkovacích stání, 

které vzniknou stavební úpravou stávající komunikace. Jedno stání bude vyhrazeno pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 Splašková odpadní voda a dešťové odpadní voda bude odváděna do stávající 

odpadní kanalizace, která vede pod pozemní komunikací v ulici Partyzánská. Přípojka 

bude provedena kanalizačním potrubím z tvrzeného PVC Pipe-Life Fatra KG SN 4 o 

průměru DN 150 mm. Přípojka bude uložena v hloubce cca. 1,5 m. Délka nově budované 

kanalizační přípojky bude přibližně 6,0 m 

 Do objektu bude přiváděna voda přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu, 

vedeného pod chodníkem v sousedství stavby. Přípojka bude vedena v hloubce 1,2 m a 

bude provedena potrubím z tvrzeného polyethylenu PE DN 100+32/3 mm. Délka 

vodovodní přípojky bude 7,0 m. 
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 Plyn bude do objektu přiváděn potrubím z tvrzeného polyethylenu PE DN 40/3,7 

mm ze stávajícího středotlakého plynovodního řadu, který je veden v chodníku před 

navrhovaným objektem. Délka plynovodní přípojky bude přibližně 4,0 m. 

 Přípojka NN bude realizována měděnými vodiči CYKY 4xB25 ze stávajícího 

podzemního rozvodu NN vedeného pod chodníkem před navrhovaným objektem. Délka 

přípojky NN je asi 5,0 m. Přípojka NN bude ukončena v centrálním elektroměrovém 

rozvaděči, který se bude nacházet ve vstupu do objektu a bude trvale a snadno přístupný 

pro zaměstnance poskytovatele elektrické energie bez nutnosti přítomnosti odběratele. 

 Přesné trasy vedení a navrhovaná místa napojení kabelů a potrubí přípojek pro 

technickou infrastrukturu je patrné z výkresu B.1 STAVEBNÍ SITUACE STAVBY.  

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Věcné a časové vazby stavby nejsou známy. Žádné podmiňující nebo stavbou 

vyvolané nebo související investice zde nejsou nutné. 

 

2. Celkový popis stavby 

1. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Novostavba polyfunkčního domu bude sloužit k více účelům. 1NP stavby bude 

sloužit k prodeji zboží. Jsou zde navrženy dvě samostatné prodejní jednotky o velikosti 

112 m2 a 58 m2 se vstupy přímo z ulice. 2NP bude sloužit k poskytování služeb – masáže a 

pro tělovýchovu – cvičení jógy. Navržená cvičebna bude mít užitnou plochu 105 m2. 

Masérna s šatnami a sociálním zázemím bude zabírat plochu 96 m2. 3NP bude využito 

k administrativním účelům. Je navržena kancelář s půdorysnou plochou 57 m2. 4NP bude 

sloužit k bydlení. Je zde navržena bytová jednotka 3+kk s balkonem o celkové ploše 88 

m2. 

 

1. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Pozemek pro stavbu polyfunkčního domu se nachází v katastrálním území města 

Zlína, v jeho severovýchodní části. Pozemek je nezastavěný, nachází se v řadové výstavbě 

domů. Polyfunkční dům bude mít čtyři nadzemní podlaží. Západní část polyfunkčního 

domu bude mít dvě nadzemní podlaží. Objekt bude nepodsklepený, zastřešený plochou 

střechou. Objekt bude přístupný z jižní strany, kterou bude sousedit s jednosměrnou ulicí 

Partyzánská, na které je zřízeno kolmé stání pro osobní automobily. Východní část objektu 
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bude sousedit s čtyřpodlažním bytovým domem, který je postaven v hranici sousední 

parcely. Na severní část pozemku navazuje zahrada s dětským hřištěm. Na pozemku 

sousedícím západně od plánovaného objektu je vystavěn bytový dům se 6 nadzemními 

podlažími. 

 Obvodový plášť objektu bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

se silikátovou omítkou, která bude na východní části objektu světle šedá a na západní části 

objektu betonově šedá. Okna a vstupní dveře budou s rámy z hliníkových profilů, zasklené 

izolačním dvojsklem. Rámy budou s povrchovou úpravou – přírodní barva ELOX. Okenní 

parapety a oplechování atiky bude vyrobeno z titanzinkového plechu modrošedé barvy. 

Střecha stavby bude plochá a zatravněná. Bude použito systému OPTIGREEN.  

 

2. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Objekt má navrženy čtyři nadzemní podlaží. Západní část polyfunkčního domu má 

navrženy dvě nadzemní podlaží. Objekt bude nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. 

Polyfunkční dům bude vybaven osobním výtahem. Vstup do objektu bude z jižní strany 

z ulice Partyzánská. V 1NP se nacházejí dvě prodejny, které každá mají samostatný vchod 

z ulice Partyzánská a vlastní sociální zařízení a úklidovou místnost. 2NP je vyhrazeno pro 

sportovní a zdravotní služby. Největší plochu zabírá cvičebna. Nachází se zde také 

společenská místnost a masérna s oddělenými šatnami. Ve 3NP jsou navrženy kancelářské 

prostory s kuchyňkou a samostatným WC pro muže a ženy. V tomto patře je také vstup na 

zatravněnou střechu nad cvičebnou. 4NP je určeno k bydlení. Nachází se zde dva pokoje, 

obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, ložnice, koupelna a WC. Z bytu je možný vstup na 

balkon. 

 

1. 2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 Stavba je navržena jako bezbariérová. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je 

navržen osobní výtah, aby se tyto osoby mohly využívat všechny prostory. Pro osoby 

s omezenou schopností pohybu je vyčleněno jedno z plánovaných parkovací stání. 

 

2. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba byla navržena tak, aby byla při obvyklém užívání bezpečná. V objektu se 

nebudou vyskytovat otopná tělesa, o které by mohlo dojít k úrazu. Objekt bude vytápěn 

teplovodním podlahovým vytápěním. Prostory, kde by hrozilo nebezpečí pádu z výšky – 

terasa, balkon – budou opatřeny zábradlím. 
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3. 2.6 Základní charakteristika objektu 

 Výkop stavební jámy pro objekt bude pažen hřebíkovou stěnou s torkretovým 

pláštěm pod úhlem 63°. Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu 

C12/15 a železobetonu C20/25 vyztuženého ocelí 10505. Budou zasypány zhutněnou 

zeminou a štěrkodrtí frakce 16 - 32 mm v tloušťce 150 mm, která bude po zhutnění tvořit 

podklad pro základovou desku z podkladní betonové mazaniny z betonu C20/25 

vyztuženého KARI sítí AQ60. Západní a severní část objektu budou částečně zasahovat do 

svahu, proto zde bude zřízena železobetonová opěrná stěna tl. 300 mm pro zachycení tlaku 

zeminy. Po jejím zhotovení a odbednění bude obsypána drenážním kamenivem frakce 8 - 

16 mm a následně proveden zpětný zásyp zeminou až po hřebíkovou stěnu. Objekt bude 

mít 4 nadzemní podlaží. Nosný systém bude tvořen z tvárnic POROTHERM 30 P+D na 

cementovou maltu pevnosti v tlaku 5,0 MPa. V místech s největšími soustředěnými tlaky 

v 1NP a 2NP budou navrženy čtvercové železobetonové sloupy o rozměrech 300 x 300 

mm. Vodorovné ztužení nosného systému bude zajištěno pomocí monolitické 

železobetonové stropní desky z betonu C20/25 a výztuží oceli 10505. Tloušťka stropních 

desek je navržena 220 mm. Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z tvárnic Porotherm 17,5 

P+D, 11,5 P+D a 8 P+D na vápenocementovou maltu pevnosti 2,5 MPa. Pro vytvoření 

otvorů v nosných stěnách budou využity překlady POROTHERM 23,8 od délky 1250 mm 

do délky 2750 mm. Pro otvory v příčkách budou využity ploché překlady POROTHERM 

11,5 délek 1000 mm a 1250 mm. 

 V objektu bude také osobní výtah, který bude uzavřen v železobetonové šachtě 

z betonu C 20/25 a vyztuženého ocelí 10505. Tloušťka stěny výtahové šachty bude 150 

mm. Kolem šachty je ovinuto trojramenné monolitické železobetonové schodiště. 

 Pro zastřešení objektu je navržena plochá střecha. V západní části nad 2NP jsou pro 

osvětlení navrženy dva střešní světlíky o průměru 1600 mm. Další dva střešní světlíky o 

průměru 1000 mm jsou navrženy ve východní části nad 4NP. Střecha bude zatravněna, 

bude použit střešní systém OPTIGREEN. Přebytečná voda je odváděna střešními vpustěmi 

do kanalizace. Střešní atiky jsou železobetonové, jejich výšky nad stropní desku je 500 

mm. Atika bude oplechována z titanzinkového plechu tloušťky 0,6 mm. 

 Obvodový plášť objektu bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

se silikátovou omítkou, která bude na východní části objektu světle šedá a na západní části 

objektu betonově šedá. Okna a vstupní dveře budou s rámy z hliníkových profilů, zasklené 

izolačním dvojsklem. Okenní parapety budou vyrobeny z titanzinkového plechu. 



26 
 

4. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 V objektu bude zřízen osobní výtah pro dopravu osob. Dále také budou použity 

ventilátory pro odvětrávání místností bez přirozeného větrání. 

 

1. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení je řešeno samostatně a není součástí diplomové práce. 

  

2. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Materiály a skladby konstrukci jsou voleny tak, aby splňovaly požadované hodnoty 

součinitele tepelného prostupu tepla podle normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

– část 2: Požadavky. 

 Podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov a zpracovaného 

energetického štítku obálky budovy je objekt klasifikován jako úsporný. 

 Součinitel prostupu tepla obvodové stěny z cihelných bloků Porotherm 30 P+D 

s kontaktním zateplením ETICS s izolací EPS tl. 100 mm bude U = 0,25 W/m2K. 

 Součinitel prostupu tepla střešní konstrukce ze ŽB desky tl. 220 mm se zatravněnou 

střechou Optigreen bude U = 0,14 W/m2K < Un = 0,24 W/m2K. 

 Alternativní zdroje energií nejsou navrženy. 

 

3. 2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

 Větrání místností je navrženo jako přirozené, otvíravými okny. Místnosti bez oken 

budou odvětrávány nuceně pomocí ventilátorů. 

Objekt bude vytápěn pomocí teplovodního podlahového vytápění. Místnosti 

objektu budou osvětlovány přirozeným rozptylovým světlem a umělým světlem 

z osvětlení. 

Zásobování vodou bude řešeno napojením na stávající vodovodní řad vedený 

v blízkosti navrhovaného objektu. 

 Dešťová odpadní voda bude z objektu odváděna odděleně od splaškové odpadní 

vody, ale budou odváděny do jednotné stávající veřejné kanalizace, která vede pod 

pozemní komunikací v ulici Partyzánská. 

Objekt bude produkovat jen běžný komunální odpad, který se bude ukládat do 

kontejnerů a poté likvidovat odvozem na skládku. 
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Stavba nebude mít negativní vliv na okolí a nebude jej ovlivňovat. V objektu nebudou 

provozy nebo zařízení, které by vyvolávaly zvýšené vibrace, hluk nebo prašnost. 

 

4. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Proti pronikání radonu z podloží do stavby nebude stavbu nutné chránit, objekt 

nebude ovlivněn výskytem radonu. Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním 

řešením elektroinstalace. Ochrana proti seizmicitě nebude řešena, v objektu nebudou 

provozy a zařízení, které by vyvolávaly seizmicitu. 

 Ochrana před hlukem je zajištěna použitými materiály a skladbou obvodového 

pláště. Objekt se bude nacházet v klidnější části města a od ulice Sokolská, kterou vede 

silnice II. třídy je částečně odcloněna vzrostlou zelení. 

 Protipovodňová opatření nebude nutné řešit, stavba se nebude nacházet 

v záplavovém území. 

 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 Splašková odpadní voda a dešťové odpadní voda bude odváděna do stávající 

odpadní kanalizace, která vede pod pozemní komunikací v ulici Partyzánská. Přípojka 

bude provedena kanalizačním potrubím z tvrzeného PVC Pipe-Life Fatra KG SN 4 o 

průměru DN 150 mm. Přípojka bude uložena v hloubce cca. 1,5 m. Délka nově budované 

kanalizační přípojky bude přibližně 6,0 m 

 Do objektu bude přiváděna voda přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu, 

vedeného pod chodníkem v sousedství stavby. Přípojka bude vedena v hloubce 1,2 m a 

bude provedena potrubím z tvrzeného polyethylenu PE DN 100+32/3 mm. Délka 

vodovodní přípojky bude 7,0 m. 

 Plyn bude do objektu přiváděn potrubím z tvrzeného polyethylenu PE DN 40/3,7 

mm ze stávajícího středotlakého plynovodního řadu, který je veden v chodníku před 

navrhovaným objektem. Délka plynovodní přípojky bude přibližně 4,0 m. 

 Přípojka NN bude realizována měděnými vodiči CYKY 4xB25 ze stávajícího 

podzemního rozvodu NN vedeného pod chodníkem před navrhovaným objektem. Délka 

přípojky NN je asi 5,0 m. Přípojka NN bude ukončena v centrálním elektroměrovém 

rozvaděči, který se bude nacházet ve vstupu do objektu a bude trvale a snadno přístupný 

pro zaměstnance poskytovatele elektrické energie bez nutnosti přítomnosti odběratele. 
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 Přesné trasy vedení a navrhovaná místa napojení kabelů a potrubí přípojek pro 

technickou infrastrukturu je patrné z výkresu B.1 STAVEBNÍ SITUACE STAVBY. 

 

4. Dopravní řešení 

 Podél jižní strany stavební parcely vede stávající jednosměrná pozemní 

komunikace. Tato komunikace bude od stavby oddělena chodníkem ze zámkové dlažby 

šířky 2,8 m, a šikmé parkovací stání. Na tyto stávající šikmé parkovací stání bude 

navazovat 11 nově budovaných parkovacích stání, které vzniknou stavební úpravou 

stávající komunikace, protože na pozemku investora nelze stavět parkovací stání. Jedno 

stání bude vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Tyto stání 

budou vydlážděny zámkovou dlažbou tloušťky 80 mm do pískového lože. Další 

komunikace není nutné budovat, protože objekt se bude nacházet v hranici stavební 

parcely. 

 Žádné pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány. 

 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Před zahájením zemních prací bude na pozemku odstraněna vegetace a 

zlikvidována spálením. Z pozemku bude následně skryta ornice v tloušťce 200 mm a 

odvezena na mezideponii. Po dokončení stavby bude přivezena, aby se použila pro terénní 

úpravy. 

 Zemina, která bude vytěžena při výkopu stavební jámy, bude také odvážena. Část, 

cca 157,28 m2, která se použije na zásypy základových pásů a opěrné zdi, bude odvezena 

na mezideponii, zbytek bude odvážen na skládku Suchý důl. 

Po dokončení stavebních prací se terén v okolí stavby zatravní. Další vegetační 

úpravy budou řešeny dle přání investora. 

 Žádné biotechnické opatření nejsou navrženy. 

 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Stavba polyfunkčního domu nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. 

V objektu se nevyskytuje žádná výroba, při které by vznikaly zplodiny, které by 

ohrožovaly čistotu ovzduší. V objektu také nebudou provozy, ve kterých by vznikal 

nadměrný hluk, který by se šířil do okolí stavby.  
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Odpadní vody budou odváděny do stávající kanalizace. Splaškové vody budou 

odváděny do stávající veřejné kanalizace, dešťová voda bude odváděna do stávající 

dešťové kanalizace. 

 Při provozu polyfunkčního domu bude vznikat jen běžný komunální odpad, který 

bude likvidován odvozem na skládku. Půda nebude při provozu nijak znečišťována. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajin ě 

 Před zahájením stavebních prací bude nutné z pozemku odstranit dřeviny a keře, 

které budou zlikvidovány spálením. Na pozemku se nevyskytují žádné památné stromy, 

rostliny ani živočišné druhy, které by bylo nutné chránit. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek nepatří do oblasti chráněných území Natura 2000 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Podle zákona č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí patří 

stavba polyfunkčního domu do kategorie, pro které není nutné vydávat stanovisko EIA ani 

vést zjišťovací řízení. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 Pro stavbu nebudou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

7. Ochrana obyvatelstva 

 Stavba je navržena tak, aby byla pro obyvatele bezpečná, a nebude nutné řešit 

zvláštní ochranu. 

 

8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Pro realizaci se bude spotřebovat provozní voda a voda pro sociálně hygienické 

účely. Pro provozní účely bude spotřeba vody 4362,21 l/den, to je 0,23 l/s. Pro sociálně 
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hygienické účely pro sprchování a splachování WC, bude spotřeba vody 85 l/zaměstnance, 

to je 0,38 l/s. Celková spotřeba vody bude 0,6 l/s. Na staveniště bude voda přiváděna ze 

stávajícího vodovodního řadu, vedeného pod chodníkem v sousedství stavby. Napojení 

bude realizováno v místě napojení nové přípojky z vodoměrné šachty opatřené 

vodoměrem. Pro rozvod vody na staveništi je navrženo potrubí z tvrzeného polyethylenu 

PE DN 40 mm. Na staveništi bude dále spotřebována elektrická energie pro vnější, vnitřní 

osvětlení staveniště a pro elektromotory instalovaných strojů a zařízení. Celková spotřeba 

elektrické energie na staveništi bude 47,14 kW. Napojení vnitrostaveništních rozvodů bude 

realizováno v místě napojení přípojky NN na stávající podzemní rozvod NN z elektrického 

rozvaděče opatřeného elektroměrem. 

Přesné trasy vedení sítí je patrné z výkresu B.3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO 

HSV nebo z výkresu B.4 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PSV. Výpočty spotřeby vody a 

elektrické energie jsou součástí kapitoly TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ. 

 Součástí příloh diplomové práce je i B.8 POLOŽKOVÝ ROZPOČET SO01 – 

POLYFUNKČNÍ DŮM, jehož součástí je i výkaz výměr, který obsahuje výpis veškerých 

dodávek a prací včetně všech materiálů. Jejich zajištění obstará zhotovitel podle aktuální 

potřeby. 

 

b) odvodnění staveniště 

 Dešťové vody se musí odvádět ze stavební jámy, aby nedocházelo k rozmáčení 

zeminy nebo zatopení jámy. Protože není možné odvádět dešťové vody ze stavební jámy 

přirozenou cestou, budou ve stavební jámě zřízeny obvodové příkopy se spádem do sběrné 

studny, z které bude voda odčerpána kalovým čerpadlem. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště je situováno na části pozemku přiléhajícímu k parcele pro stavbu 

objektu. Staveniště také přiléhá k místní jednosměrné komunikaci na ulici Partyzánská 

v těsné blízkosti pozemku, ze které bude staveniště přístupné. Napojení staveništní 

technické infrastruktury bude realizováno z přípojek pro zásobování budovaného objektu. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 Před zahájením prací dojde k dočasnému záboru pozemku, před stavebním 

pozemkem, na kterém je chodník a šikmé parkovací stání, pro zřízení zařízení staveniště. 

Stávající zámková dlažba bude rozebrána. Po dokončení stavby bude tato plocha uvedena 

do původního stavu. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 Staveniště bude oploceno mobilními plotovými díly a oplocením z pletiva výšky 

2,0 m, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob na staveniště.  

Na oplocení bude zavěšena stínící zelená textilie, omezující prašnost a znečištění 

okolí odfukováním drobných odpadů. Na oplocení budou také připevněny tabule s nápisem 

„Nepovolaným vstup zakázán“ a „Zákaz vstupu na staveniště“. Výjezd ze staveniště bude 

opatřen dopravní značkou „Výjezd ze staveniště“. 

 Na staveništi nejsou navrhovány žádné asanace a demolice. Před zahájením 

stavebních prací bude nutné z pozemku odstranit dřeviny a keře, které budou zlikvidovány 

spálením. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Při realizaci stavby bude dočasně využívána veřejná plocha před stavbou. Bude 

zabrána část chodníku a šikmých parkovacích stání o šířce 7,0 m a délce 23,0 m před 

stavbou. Pozemek je v majetku města Zlína. Před začátkem výstavby vydá Magistrát města 

Zlína rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Pozemek je vydlážděn zámkovou 

dlažbou, která bude před zahájením stavby rozebrána. Po dokončení stavby bude dlažba 

uvedena do původního stavu. 

 

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 Největší objem odpadu při výstavbě vznikne při zemních pracích, kdy bude uloženo 

na skládku přibližně 1350 t vytěžené zeminy, která nebude potřeba na zpětné zásypy. 

 Při realizaci budou dále vznikat odpady z materiálů jako beton, cihly, dřevo, železo 

a ocel, asfaltové směsi a izolační materiál. Dále budou vznikat odpady z obalů těchto 

materiálů, jako papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, kovové obaly a obaly 
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obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné. Při používání strojů 

a zařízení mohou vzniknout odpady jako motorový benzín, nafta, syntetické motorové, 

převodové a mazací oleje 

 Odpady vznikající při výstavbě budou tříděny a ukládány do nádob a kontejnerů 

k tomu určených a průběžně odváženy k likvidaci. Likvidace bude probíhat jen 

v zařízeních, které mají oprávnění likvidovat tyto odpady. Doklady o odvozu a předání 

odpadů do těchto provozoven bude zhotovitel uchovávat pro jejich případnou kontrolu. 

Žádný odpad nebude na staveništi likvidován spálením, aby nedocházelo k znečištění 

ovzduší zplodinami. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Před zahájením výkopových prací bude z pozemku sejmuta ornice do hloubky 

přibližně 200 mm o objemu 68 m3. Sejmutá ornice bude nakládána na nákladní automobily 

a odvážena na mezideponii, kde bude uložena pro terénní úpravy po dokončení stavby. Při 

výkopu stavební jámy a rýh pro základové pásy bude vytěženo 860,424 m3 zeminy. Část, 

cca 157,28 m2, která se použije na zásypy základových pásů a opěrné zdi, bude odvezena 

na mezideponii, zbytek bude odvážen nákladními automobily na skládku Suchý důl. 

Na staveništi se neuvažuje se zřizováním dočasné ani trvalé deponie. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Odpady vznikající při výstavbě budou tříděny a ukládány do nádob a kontejnerů 

k tomu určených a průběžně odváženy k likvidaci. Likvidace bude probíhat jen 

v zařízeních, které mají oprávnění likvidovat tyto odpady. Doklady o odvozu a předání 

odpadů do těchto provozoven bude zhotovitel uchovávat pro jejich případnou kontrolu. 

Žádný odpad nebude na staveništi likvidován spálením, aby nedocházelo k znečištění 

ovzduší zplodinami. Lehké materiály budou zajištěny proti odfouknutí do okolí. 

Během provádění výstavby budou používány jen stroje a zařízení v dobrém 

technickém stavu, aby z nich nedocházelo k únikům pohonných hmot a olejů. 

Na staveništi se při výstavbě nevyskytuje žádná zeleň, kterou by bylo nutné chránit. 
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j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

 Při provádění realizace polyfunkčního domu musí být dodrženo nařízení vlády 

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

práci na staveništích a také č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

 Z navržených prací je možné určit, že na staveništi budou pracovníci více než 

jednoho dodavatele. Proto je povinností investora zajistit koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby, proto nebude nutné provádět žádné 

úpravy pro jejich bezbariérové užívání. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

U vjezdu a výjezdu na staveniště bude umístěna dopravní značka „Pozor! Vjezd a 

výjezd vozidel ze stavby.“ 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Práce na výkopu stavební jámy budou probíhat souběžně s realizací hřebíkové 

stěny s torkretovým pláštěm, která bude zadržovat zemní tlaky svahu. Je důležité dodržet 

kooperaci mezi pracovními četami. Po dokončení hřebíkové stěny mohou začít práce na 

základových konstrukcích. Staveništní provoz bude zřízen na veřejném pozemku před 

stavebním pozemkem, podél jednosměrné komunikace v ulici Partyzánská. Staveniště 

bude mít jednotný vjezd a výjezd, proto budou některá vozidla při výjezdu ze staveniště 

couvat do jednosměrné komunikace. Při výjezdu musí řidiči asistovat způsobilá osoba, 

která bude jednak signalizovat řidiči případná nebezpečí, jednak bude organizovat 

případné kolemjdoucí tak, aby nemohlo dojít ke střetu s chodci. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby: 07/2014 

Předpokládané ukončení stavby: 07/2015 
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1. Identifika ční údaje stavby 

Stavba: Polyfunkční dům 

Místo stavby: katastrální území Zlín, ulice Partyzánská, p. st. 649/1 

Stavebník: GMX Real, s.r.o., V Úvozu 537, Zlín – Malenovice, 763 02 

IČO: 29220602 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Mlčoch, Dolnoveská 9, Fryšták, 763 16 ČKAIT 

1300374 

Odpovědný projektant: Ing. Martin Nedbálek, Dukelská 4012, Zlín, 760 01 

Statická část: Ing. Jiří Stehno, Bartošova 16, Zlín, 760 01 

 

2. Charakteristika staveniště 

 Stavební pozemek 649/1 učený pro stavbu polyfunkčního domu se nachází 

v katastrálním území města Zlína. Jeho výměra je 340 m2 a je ve vlastnictví investora 

stavby firmy GMX Real s.r.o. Pozemek je nezastavěný, nacházejí se zde ovšem vzrostlé 

stromy a dřeviny, které je nutné vykácet. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území řeky Dřevnice ani nad poddolovaným 

územím. Terén je zpočátku mírně svažitý, ale přechází v prudký svah, který je ukončen 

stávající opěrnou zídkou oddělující sousední pozemek. Inženýrskogeologický průzkum 

prokázal, že podloží pozemku je tvořeno jílovci s podružným obsahem pískovců. Zemina 

má pevný charakter. Krátkodobé výkopy rýh do 1 m není nutné pažit. Hladina podzemní 

vody se nachází přibližně 5 m pod terénem, tj. přibližně 3 m pod nejnižší úrovní 

plánovaných základů objektu a nemá žádný vliv na základovou spáru. Radonovým 

průzkumem bylo zjištěno, že radonový index je nízký a navrhovaný objekt není nutné 

chránit proti pronikání radonu z podloží. 

Pozemek se nachází v řadové zástavbě domů a je dobře přístupný z jižní strany, 

kterou sousedí s ulicí Partyzánská, na které vede jednosměrná pozemní komunikace, u 

které je zřízeno kolmé stání pro osobní automobily. Východní část parcely sousedí 

s bytovým domem, který je postaven v hranici sousední parcely. Na severní část pozemku 

navazuje zahrada s dětským hřištěm. Na pozemku sousedícím západně od zájmového 

území je vystavěn bytový dům se 6 nadzemními podlažími. 

Stávající inženýrské sítě rozvodu nízkého napětí, vodovodní a kanalizační řady a 

řad středotlakého plynu jsou vedeny před jižní hranicí pozemku pod chodníkem a šikmým 
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parkovacím stáním. Tyto sítě mají dostatečnou dimenzi a je možné do nich vést přípojky 

polyfunkčního domu. 

 Na pozemku se nenacházejí žádné ochranné ani bezpečnostní pásma. 

 

3. Popis stavby 

 Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu ve Zlíně na ulici Partyzánská na 

parcele 649/1. 

Polyfunkční dům bude mít půdorysný tvar pravoúhlého lichoběžníku o rozměrech 

přibližně 22,0 x 11,3 m. Objekt bude nepodsklepený a bude mít čtyři nadzemní podlaží. 

Západní část polyfunkčního domu bude mít dvě nadzemní podlaží. 

V 1NP se budou nacházet dvě prodejny, které každá mají samostatný vchod z ulice. 

2NP je vyhrazeno pro sportovní a zdravotní služby. Největší plochu zabírá cvičebna. Ve 

3NP jsou navrženy kancelářské prostory. 4NP je určeno k bydlení.  

Výkop stavební jámy pro objekt bude pažen hřebíkovou stěnou s torkretovým 

pláštěm pod úhlem 63°. Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu 

C12/15 a železobetonu C20/25 vyztuženého ocelí 10505. Budou zasypány zhutněnou 

zeminou a štěrkodrtí frakce 16 - 32 mm v tloušťce 150 mm, která bude po zhutnění tvořit 

podklad pro základovou desku z podkladní betonové mazaniny z betonu C20/25 

vyztuženého KARI sítí AQ60. Západní a severní část objektu budou částečně zasahovat do 

svahu, proto zde bude zřízena železobetonová opěrná stěna tl. 300 mm pro zachycení tlaku 

zeminy. Po jejím zhotovení a odbednění bude obsypána drenážním kamenivem frakce 8 - 

16 mm a následně proveden zpětný zásyp zeminou až po hřebíkovou stěnu. Nosný systém 

bude tvořen z tvárnic POROTHERM 30 P+D na cementovou maltu. V místech s 

největšími soustředěnými tlaky v 1NP a 2NP budou navrženy čtvercové železobetonové 

sloupy o rozměrech 300 x 300 mm. Vodorovné ztužení nosného systému bude zajištěno 

pomocí monolitické železobetonové stropní desky z betonu C20/25 a výztuží oceli 10505. 

Tloušťka stropních desek je navržena 220 mm. Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z 

tvárnic Porotherm 17,5 P+D, 11,5 P+D a 8 P+D na vápenocementovou maltu. Pro 

vytvoření otvorů v nosných stěnách budou využity překlady POROTHERM 23,8 od délky 

1250 mm do délky 2750 mm. Pro otvory v příčkách budou využity ploché překlady 

POROTHERM 11,5 délek 1000 mm a 1250 mm. 
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V objektu bude také osobní výtah, který bude uzavřen v železobetonové šachtě z 

betonu C20/25 a vyztuženého ocelí 10505. Tloušťka stěny výtahové šachty bude 150 mm. 

Kolem šachty je ovinuto trojramenné monolitické železobetonové schodiště. 

Pro zastřešení objektu je navržena plochá střecha. V západní části nad 2NP jsou pro 

osvětlení navrženy dva střešní světlíky o průměru 1600 mm. Další dva střešní světlíky o 

průměru 1000 mm jsou navrženy ve východní části nad 4NP. Střecha bude zatravněna, 

bude použit střešní systém OPTIGREEN. Přebytečná voda je odváděna střešními vpustěmi 

do kanalizace. Střešní atiky jsou železobetonové, jejich výšky nad stropní desku je 500 

mm. Atika bude oplechována z titanzinkového plechu tloušťky 0,6 mm. 

 Obvodový plášť objektu bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

se silikátovou omítkou, která bude na východní části objektu světle šedá a na západní části 

objektu betonově šedá. Okna a vstupní dveře budou s rámy z hliníkových profilů, zasklené 

izolačním dvojsklem. Okenní parapety budou vyrobeny z titanzinkového plechu. 

 

4. Zásady organizace výstavby 

 

4.1 Stávající stavební objekty 

 Na staveništi nejsou k dispozici žádné stavební objekty, které by šlo využít k 

výrobním, provozním nebo sociálně hygienickým účelům zařízení staveniště. Pro tyto 

účely zde budou umístěny čtyři stavební buňky. Jedna jako kancelář pro stavbyvedoucího, 

jedna jako šatna pro dělníky, jedna pro sociální zázemí a jedna jako uzamykatelný sklad 

pro uskladnění mechanizace a drobného materiálu. 

 

4.2 Hranice staveniště a jejich zabezpečení 

 Staveniště je nutné oplotit z jižní a západní strany. K oplocení severní části 

staveniště se využije stávající opěrná zeď s oplocením. Východní část staveniště není nutné 

oplocovat, nachází se zde stávající sousední objekt č. p. 177. Délka oplocení je cca 50,1 m. 

K oplocení jižní části staveniště bude využito mobilního oplocení PV1 s rámem 

vyplněným pevnou drátěnou sítí, s ochranou proti přelezení. Ochrana proti přelezení je 

zajištěna tak, že svislé dráty vystupují nad úroveň trubky. Dílce mobilního oplocení budou 

kotveny do betonových patek. K oplocení západní části staveniště bude využito oplocení 

z pletiva, které bude uchyceno na trubky. 
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Rozměr dílce: 3500 x 2000 mm 

Spon oka v síti:  100 x 200 mm 

Síla drátu: 

Horizontálně:  4 mm 

Vertikálně:  3 mm 

Síla trubky:  

Horizontálně: 30 mm 

Vertikálně: 42 mm 

Hmotnost: 18 kg 

Počet dílců: 10 

 

4.3 Napojení staveniště na dopravní infastrukturu 

 Staveniště se nachází v těsné blízkosti jednosměrné komunikace na ulici 

Partyzánská. Po této ulici bude možný vjezd na staveniště. Vjezd je totožný z výjezdem ze 

staveniště, kdy některá vozidla budou nucena při výjezdu ze staveniště couvat do 

jednosměrné komunikace. Při výjezdu musí řidiči asistovat způsobilá osoba, která bude 

jednak signalizovat řidiči případná nebezpečí, jednak bude organizovat případné 

kolemjdoucí tak, aby nemohlo dojít ke střetu s chodci. 

 

4.4 Vnitrostaveništní doprava 

 Část staveniště se bude nacházet na veřejném pozemku, na kterém se nachází 

chodník a šikmé parkovací stání, vydlážděné zámkovou dlažbou. Tato dlažba bude před 

začátkem stavby demontována, aby nedošlo k jejímu poškození a uložena ve skladu 

zhotovitele, aby mohla být dlažba po dokončení stavby navrácena do původního stavu. 

 Na plochu místo zámkové dlažby bude vysypán štěrk s frakcí 0 – 16 mm, který 

bude zhutněn, aby mohl sloužit pro pojezd nákladních automobilů a strojů na staveništi.  

 

4.5 Stávající inženýrské sítě 

 Stávající inženýrské sítě – vodovodní, kanalizační, plynovodní řad a podzemní 

vedení nízkého napětí – jsou vedeny pod přilehlou komunikací a chodníkem na ulici 



40 
 

Partyzánská. Přes staveniště nevedou žádné inženýrské sítě, takže není nutné budovat 

přeložky. Pro objekty zařízení staveniště je nutné zřídit dočasné přípojky nízkého napětí, 

kanalizace a vodovodu. Pro objekt se budou budovat nové přípojky nízkého napětí, 

přípojka vodovodu, kanalizace a plynu ze stávajících inženýrských sítí. 

 

4.6 Odvodnění 

 Dešťové vody se musí odvádět ze stavební jámy, aby nedocházelo k rozmáčení 

zeminy nebo zatopení jámy. Protože není možné odvádět dešťové vody ze stavební jámy 

přirozenou cestou, budou ve stavební jámě zřízeny obvodové příkopy se spádem do sběrné 

studny, z které bude voda odčerpána kalovým čerpadlem do kanalizace. 

 

5. Návrh zařízení staveniště 

 

5.1 Pracovní a hygienické zázemí 

Kancelář stavbyvedoucího 

Obytný kontejner ContiMade Lean – typ L11 

Vnější rozměry: 2990 x 2435 x 2610 mm (SV - 2300 mm) 

 

Šatna zaměstnanců 

Plocha na jednoho pracovníka: 1,75 m2 

Obytný kontejner ContiMade Lean – typ L11 

Vnější rozměry: 2990 x 2990 x 2610 mm (SV - 2300 mm) 

Plochy kontejneru: 8,94 m2 

Maximální počet pracovníků: 5 

 

Hygienické zázemí 

Požadavky: na 10 osob 1 umyvadlo 

         na 15 osob 1 sprcha 

         na 10 osob 1 sedadlo WC 

  záchody pro muže se vybaví pisoáry ve 

stejném počtu jako sedadel 

Sanitární kontejner ContiMade Lean - typ L15 

Vnější rozměry: 2990 x 2435 x 2610 mm (SV - 2300 mm) 
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5.2 Potřeba vody 

VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY  

Účel spotřeby 
vody 

Měrná 
jednotka 

Počet 
měrných 
jednotek 

Střední 
norma (l) 

Potřebné 
množství 
vody (l) 

Potřebné 
množství 
vody 
(l/den) 

Ošetřování 
betonových 
konstrukcí 

m3 5,46 35 191,1 191,1 

Výroba malty a 
ošetřování 
mísících 
zařízení 

m3 189,62 185 35079,7 1403,19 

Příčky m3 4,48 20 89,6 17,92 
Mytí vozidel 
nákladních 

1 vozidlo 10 250 2500 2500 

Mytí pracovních 
pomůcek 

  250 250 250 

Spotřeba provozní vody za den 4362,21 
 

�� =
��. ��

	. 3600
=

4362,21.1,5
8.3600

= �, �� �/� 

kde: Qa je množství vody na provozní účely (l/s) 

 SV je spotřeba vody za den (l) 

 kn je koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro provozní účely kn = 1,5) 

 t je čas, po který je voda odebírána (h) 

 

VODA PRO SOCIÁLNĚ HYGIENICKÉ Ú ČELY  
Účel spotřeby vody Měrná jednotka Měrných jednotek Střední norma (l) 
Sprchy 1 zaměstnanec 6 45 
Pracovníci na 
staveništi bez 
sprchování 

1 pracovník / směna 6 30 - 50 

 

�� =
�� . ��. ��

	. 3600
=

6. �45 + 40!. 2,7
1.3600

= �, �# �/� 

kde: Qb je množství vody pro sociálně hygienické účely (l/s) 

 PP je počet pracovníků 

 NS je normová spotřeba vody na osobu a den 

 kn je koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro sociálně hygienické účely kn = 2,7) 

 t je čas, po který je voda odebírána (h) 
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Voda pro protipožární účely 

 Staveniště se nachází v zastavěném území, jsou zde vybudovány požární hydranty. 

Jeden protipožární hydrant se nachází v těsné blízkosti staveniště, proto není nutné na 

staveništi navrhovat rozvody s protipožární vodou. 

 

Celková spotřeba vody 

� = �� + �� = 0,23 + 0,38 = �, $% �/� 

 

Návrh světlosti vodovodního potrubí 

Výpočtový průtok Q (l/s) 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 

D 
palec 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 

mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 

 

 Pro zajištění přívodu vody pro staveniště je potřeba vodovodní potrubí o světlosti 

DN 25. Voda se bude přivádět ze stávajícího vodovodního řadu vedeného pod chodníkem 

v sousedství stavby. Staveništní přípojka se bude napojovat v místě napojení nově 

budované vodovodní přípojky pro budovaný objekt, ve vodoměrné šachtě s vodoměrnou 

sestavou. 

 

5.3 Elektrická energie 

 Na staveniště se bude elektrická energie přivádět ze stávajícího podzemního 

rozvodu nízkého napětí vedeného pod chodníkem v sousedství stavby. Staveništní přípojka 

se bude napojovat v místě napojení nově budované přípojky nízkého napětí pro budovaný 

objekt, kde budou osazeny měrné hodiny spotřeby elektrické energie. 

Střídavý proud 400/230V se bude po staveništi rozvádět pomocí podzemních 

měděných vodičů opatřenými chráničkou. Na staveništi budou rozmístěny tři staveništní 

rozvaděče MULTI P pro snadnější připojení strojů a buněk. Rozvody a rozvaděče se musí 

uzemnit. Po dokončení stavby budou rozvody a rozvaděče demontovány. 

Pro zařízení staveniště, tj. pro napájení všech elektromotorů, osvětlení staveništních 

kontejnerů a plochy staveniště, je nutný příkon 47,14 kW. Celkový elektrický příkon S se 

spočítá podle uvedeného vzorce. 

 

 



43 
 

Stroj Příkon (kW) Počet kusů Celkový příkon 

Kalové čerpadlo 1,1 1 1,1 

Vysokotlaký čistič 3,3 1 3,3 

Injektážní čerpadlo 7,7 1 7,7 

Míchadlo 1,2 2 2,4 

Kontinuální míchačka 4,0 1 4,0 

Úhlová bruska 1,4 2 2,8 

Ponorný vibrátor 2,0 1 2,0 

Vrtačka 0,65 3 1,95 

Svářečka 5,0 2 10,0 

Stroj na stříkaný beton 2,2 1 2,2 

Okružní pila 1,1 2 2,2 

Omítací stroj 5,5 1 5,5 

Celkový příkon elektromotorů P1 45,15 kW 

 

Vnitřní osvětlení 

 Příkon (kW/m2) Plocha (m2) Celkový příkon (kW) 

Kanceláře 0,13 7,28 4,66 

Šatny, umývárny, WC 0,06 8,94 + 7,28 0,97 

Sklady 0,03 7,28 0,22 

Celkový výkon vnitřního osvětlení P2 2,14 kW 

 

Vnější osvětlení 

 Příkon (kW/m2) Plocha (m2) Celkový příkon (kW) 

Staveniště 0,01 466,09 4,66 

Celkový výkon vnějšího osvětlení P3 4,66 kW 

 

� = �&�0,5�' + 0,8�( + �)!( + �0,7�'!(

= 1,1&�0,5.45,15 + 0,8.2,14 + 4,66!( + �0,7.45,15!( = *+, %* ,- 

Kde: k je koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení výkonu (k = 1,1) 

 P1 je instalovaný výkon elektromotorů na staveništi (kW) 

 P2 je instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů (kW) 

 P3 je instalovaný výkon vnějšího osvětlení (kW) 
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6. Objekty zařízení staveniště 

 Přesné umístění objektů staveniště je zřejmé z výkresu výkresu B.3 ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ PRO HSV nebo z výkresu B.4 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PSV. 

 

6.1 Obytný kontejner ContiMade Lean – typ L11 

Určen pro administrativu stavby 

Vnější rozměry: 2 990 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 

 

Určen jako šatny zaměstnanců 

Vnější rozměry: 2 990 x 2 990 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 

Plochy kontejneru: 8,94 m2 

 

Elektroinstalace 

vedena ve stěnách a stropě  

rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

zářivka 1 x 36 W - 1 ks 

vypínač - 1 ks 

zásuvka - 1 ks 

zásuvka pro topení - 1 ks 

 

Dveře 

venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a třemi 

klíči - 1 ks 

 

Okna 

plastové okno 920 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 1 ks 

za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 

 

Ostatní 

větrací mřížky v obvodových stěnách 
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6.2 Sanitární kontejner ContiMade Lean - typ L15 

Vnější rozměry: 2 990 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 

 

Elektroinstalace 

vedena ve stěnách a stropě 

rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

zářivka IP54 1 x 36 W - 1 ks 

vypínač - 1 ks 

zásuvka - 1 ks 

zásuvka pro topení - 1 ks 

ventilátor - 1 ks 

 

Dveře 

venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s 

těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks 

 

Okna 

plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 2 ks 

za příplatek venkovní pozinkované ocelové okenní mříže 

 

Ostatní 

porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, porcelánový pisoár, pisoárová 

dělicí příčka, sprchová kabina se závěsem, porcelánové umývadlo se směšovací baterií, 

boiler 80 l, podlahová vpusť, zrcadlo, polička, držák na toaletní papír, háček na ručník 

přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 

větrací mřížky v obvodových stěnách 
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6.3 Skladový kontejner ContiMade Typ 25 

Vnější rozměry: 2 990 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 

 

 

Základní vybavení 

 

Dveře 

venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks 

 

Elektroinstalace 

vedena ve stěnách a stropě 

rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks 

vypínač - 1 ks 

zásuvka 230 V - 1 ks 

zásuvka 400V / 16A - 1 ks 

 

Záchytná vana 

s ocelovým pozinkovaným roštem (zvýšené užitné zatížení podlahy) 

 

Vnější povrchová úprava 

nástřik dvousložkovou PUR barvou, standardní odstíny RAL 5010, 7032, 7035, 9002, 

9010 
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6.4 Staveništní rozvaděč MULTI P 

 

Specifikace skříně 

Rozměry: 530 x 990 mm 

Složený: 530 x 600 mm 

Materiál: polyetylen 

Krytí skříně: IP44 

Průmyslové zásuvky: 2x5/16A + 2x5/32A 

Zásuvky 230V/16A: 4 

Proudový chránič: 1xFI 4/40/0,03A 

Jištění: 4x1/16A, 2x3/16A, 2x3/32A 

Připojení: přívodka 5/32A 
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6.5 Hákové silo na suchou směs 

 

Technické informace 

Objem: 22,5 m3 

Celková výška: 7,15 m 

Průměr: 2,5 m 

Max. provozní tlak: 0 – 6 bar 

Materiál: ocelové plechy St. 37 (S235) 

 

 Hákové silo bude využíváno při hrubé 

vrchní stavbě pro skladování suché směsi pro 

maltu ke zdění. Při dokončovacích pracích bude 

v silu uskladněna směs pro omítky. 

 

6.6 Železobetonové silniční panely 

 Železobetonové silniční panely budou využívány pro vytvoření zpevněné plochy 

pro stanoviště autojeřábů, domíchávače a nákladních automobilů. Železobetonové panely 

budou také použity pro vytvoření zpevněné plochy 3 x 3 m pro uložení sila na suchou 

směs. Panely budou na staveništi ukládány na štěrkopískové lože o tloušťce 150 mm. 

 

Panel 300/200/15 OP 20 tun 

Hmotnost: 2250 kg 

Počet kusů: 6 ks 

 

Panel 300/100/15 OP 20 tun 

Hmotnost: 1688 kg 

Počet kusů: 2 ks 

 

Panel 300/150/15 OP 20 tun 

Hmotnost: 1125 kg 

Počet kusů: 2 ks 
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7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Při pracích na staveništi musí být dodržováno nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

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

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

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

udržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou obsaženy v zákoně č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Před začátkem prací budou všichni zaměstnanci proškoleni z oblasti bezpečnosti na 

staveništi a seznámeni s pracovním postupem. Při pracích budou zaměstnanci používat 

přidělené ochranné pomůcky. Stroje a mechanismy budou obsluhovat jen pracovníci 

k tomu určení, kteří k tomu mají oprávnění nebo byly řádně zaškoleni. Na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi bude dohlížet stavbyvedoucí a vedoucí jednotlivých 

čet. 

 Podrobněji je rozpracováno v kapitole BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI.  

 

8. Vliv na životní prostředí 

 Na staveništi se při nakládání s odpady musí dodržovat nařízení vlády č. 185/2001 

Sb. o odpadech a vyhláška č. 368/2007 Sb. katalog odpadů. 

 Odpady vznikající při výstavbě budou tříděny a ukládány do nádob a kontejnerů k 

tomu určených a průběžně odváženy k likvidaci. Likvidace bude probíhat jen v zařízeních, 

které mají oprávnění likvidovat tyto odpady. Doklady o odvozu a předání odpadů do těchto 

provozoven bude zhotovitel uchovávat pro jejich případnou kontrolu. Žádný odpad nebude 

na staveništi likvidován spálením, aby nedocházelo k znečištění ovzduší zplodinami. 

Lehké materiály budou zajištěny proti odfouknutí do okolí. 

 Během provádění výstavby budou používány jen stroje a zařízení v dobrém 

technickém stavu, aby z nich nedocházelo k únikům pohonných hmot a olejů. 

Na staveništi se při výstavbě nevyskytuje žádná zeleň, kterou by bylo nutné chránit. 

 

 

 

 

 



50 
 

ODPADY VZNIKAJÍCÍ P ŘI VÝSTAVB Ě 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Způsob likvidace 

13 02 06 
Syntetické motorové, 

převodové a mazací oleje 
N Spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N Spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

15 01 04 Kovové obaly O Skládka 

15 01 10 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo 

těmito látkami znečištěné 

N Spalovna 

17 01 01 Beton O Skládka 

17 01 02 Cihly O Skládka 

17 02 01 Dřevo O Skládka 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Skládka 

17 04 11 Kabely O Skládka 

17 05 04 Zemina a kamení O Recyklace/skládka 

17 06 04 Izolační materiály O Skládka 

20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 

20 03 99 
Komunální odpady jinak 

blíže neurčené 
O Skládka 

 

N = nebezpečný odpad  

O = ostatní odpad 
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1 Obecné informace 

1.1 Identifika ční údaje investora a stavby 

Stavba: Polyfunkční dům 

Místo stavby: katastrální území Zlín, ulice Partyzánská, p. st. 649/1 

Stavebník: GMX Real, s.r.o., V Úvozu 537, Zlín – Malenovice, 763 02 

 IČO: 29220602 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Mlčoch, Dolnoveská 9, Fryšták, 763 16 

 ČKAIT 1300374 

Odpovědný projektant: Ing. Martin Nedbálek, Dukelská 4012, Zlín, 760 01 

Statická část: Ing. Jiří Stehno, Bartošova 16, Zlín, 760 01 

 

1.2 Základní popis stavby 

 Parcela 649/1 učená pro stavbu polyfunkčního domu se nachází v katastrálním 

území města Zlína, v jeho severovýchodní části. Pozemek je ve vlastnictví investora – 

GMX Real s.r.o. Výměra parcely je 340 m2. Pozemek je nezastavěný, nachází se v řadové 

výstavbě domů. Pozemek je dobře přístupný z jižní strany, kterou sousedí s jednosměrnou 

ulicí Partyzánská, na které je zřízeno kolmé stání pro osobní automobily. Východní část 

parcely sousedí s bytovým domem, který je postaven v hranici sousední parcely. Na 

severní část pozemku navazuje zahrada s dětským hřištěm. Na pozemku sousedícím 

západně od zájmového území je vystavěn bytový dům se 6 nadzemními podlažími.  

Terén je zpočátku mírně svažitý, ale přechází v prudký svah, který je ukončen 

stávající opěrnou zídkou oddělující sousední pozemek. Inženýrskogeologický průzkum 

prokázal, že podloží zájmového území je tvořeno jílovci a pískovci s pevným charakterem. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území řeky Dřevnice. Hladina podzemní vody se 

nachází přibližně 3 m pod povrchem terénu a nebude mít žádný vliv na základovou spáru. 

Zásobování energií a vodou bude realizováno ze stávajících inženýrských sítí, které 

jsou vedeny podél pozemku pod chodníkem v ulici Partyzánská. 

Objekt je založen na pasech z prostého betonu i železobetonových pasech. Na 

severní straně je dále zrealizovaná opěrná železobetonová zeď, zachycující tlaky zeminy. 

Konstrukční systém objektu je navržený jako zděný, půdorysné rozměry jsou 21,98 

m x 11,27 m. Západní část objektu je navržena jako dvoupodlažní, východní část jako 

čtyřpodlažní a navazuje na sousední čtyřpodlažní dům. Konstrukční výška 1NP je 3,160 m, 

2NP je 3 m. Konstrukční výška 3NP a 4NP je 2,97 m. Nosné zdi jsou z tvárnic 
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POROTHERM 30 P+D na na cementovou maltu pevnosti v tlaku 5,0 MPa. V místech 

s největšími soustředěnými tlaky v 1NP a 2NP jsou navrženy čtvercové železobetonové 

sloupy o rozměrech 300 x 300 mm. Vodorovné ztužení nosného systému zajišťuje 

monolitická železobetonová stropní deska z betonu C20/25 a výztuží oceli 10505. Vnitřní 

dělící příčky jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 17,5 P+D, 11,5 P+D a 8 P+D na 

vápenocementovou maltu pevnosti 2,5 MPa. Pro vytvoření otvorů v nosných stěnách 

budou využity překlady POROTHERM 23,8 od délky 1250 mm do délky 2750 mm. Pro 

otvory v příčkách budou využity ploché překlady POROTHERM 11,5 délek 1000 mm a 

1250 mm. 

 V objektu bude také osobní výtah, který bude uzavřen v železobetonové šachtě 

z betonu C 20/25 a vyztuženého ocelí 10505. Tloušťka stěny výtahové šachty bude 150 

mm. Kolem šachty je ovinuto trojramenné monolitické železobetonové schodiště. 

 Pro zastřešení objektu je navržena plochá střecha. V západní části nad 2NP jsou pro 

osvětlení navrženy dva střešní světlíky o průměru 1600 mm. Další dva střešní světlíky o 

průměru 1000 mm jsou navrženy ve východní části nad 4NP. Střecha bude zatravněna, 

bude použit střešní systém OPTIGREEN. 

 

2 Materiál, doprava, skladování 

2.1 Materiál 

2.1.1 Výkaz výměr pro základové pásy z prostého betonu C12/15 

ZP-1 (4,44+1+3,155)*1,4*0,1+0,5*1,4*0,25 1,38 m3 

ZP-a1 1,5*1,6*0,1*2 0,48 m3 

ZP-2 11,24*1,4*0,1+0,75*1,4*0,3+0,55*1,4*0,65+1,2*1,4*1 4,07 m3 

ZP-3 4,95*1,7*0,1+0,5*1,7*0,25+0,5*1,7*0,55 1,52 m3 

ZP-4 4,95*2*0,1+0,5*2*0,25+0,5*2*0,55 1,79 m3 

ZP-5 
3,7*1,2*0,1+0,5*1,2*0,25+11,47*1,4*0,1+1,85*0,7*0,25+1,85*

0,7*0,1 
2,65 m3 

ZP-6 (1,92+2,16+2,19)*1*0,1+0,7*1*0,3+0,55*1*0,65+0,5*1*1 1,70 m3 

ZP-7 2,9*0,7*1,1+2,3*0,7*0,95+2,25*0,7*0,75+2,2*0,7*0,4 5,56 m3 

ZP-8 (0,7+1,35+0,5)*6,05*0,4-1,35*2,35*0,4 4,90 m3 

VŠ 3,97*(1,7+2,35+2)*0,65-(0,4+1,62+0,4)*(0,25+1,85+0,25)*0,55 10,80 m3 

∑ 33,16 m3 
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2.1.2 Výkaz výměr pro železobetonové základové pásy z C20/25 

ZP-1 (4,44+1+3,155)*1,4*0,6 4,57 m3 

ZP-a1 1,5*1,6*0,6*2 2,88 m3 

ZP-2 11,24*1,4*0,6 9,44 m3 

ZP-3 4,95*1,7*0,6 5,05 m3 

ZP-4 4,95*2*0,6 5,94 m3 

ZP-5 3,7*1,2*0,6+11,47*1,4*0,6+3,7*0,7*0,6 13,85 m3 

ZP-6 (1,92+2,16+2,19)*1*0,6 3,76 m3 

ZP-7 9,645*0,7*0,6 4,05 m3 

ZP-8 (0,7+1,35+0,5)*6,05*0,6-1,35*2,35*0,6 7,35 m3 

VŠ 
6,05*1,2*0,6+2,77*1,7*0,6+2,77*2*0,6+2*(0,4+1,62+0,4)*0,25

*1,4+2*1,85*0,25*1,4+1,85*(1,62+0,3)*0,3 
15,08 m3 

∑ 71,98 m3 

 

2.1.3 Výkaz výměr pro podkladní betonovou mazaninu C20/25 

MZ-1 11,15*11,47*0,15 19,18 m3 

VŠ -1,850*(1,62+0,15+0,15)*0,15 -0,53 m3 

MZ-2 11,13*11,17*0,15-1,265*11,17*0,15 16,53 m3 

∑ 35,18 m3 

 

2.1.4 Výkaz výměr pro železobetonovou opěrnou zeď z betonu C20/25 

Severní 

část 

2,95*20,76+0,5*1,08*9,945+1,08*1,4+1,08*2,8+0,5*0,57*2,8+

1,65*3,56+1,65*1,465+0,5*0,65*1,465+2,415*1,225 
83,67 m2 

Západn

í část 
0,5*2,95*11,04 16,28 m2 

∑ (83,672+16,284)*0,3 29,99 m3 

 

2.1.5 Výkaz výměr betonářské výztuže R 10 505 

Kubatura betonu pro pásy 71,9782 m3 
90 kg/m3 

6,48 t 

Kubatura betonu pro opěrnou zeď 29,9868 m3 2,70 t 

∑ 9,18 t 

Z podkladů nelze zjistit přesné množství výztuže, proto je voleno vyztužení 90 kg/m3. 
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2.1.6 Výkaz výměr KARI sítí AQ 60 

Plocha 

MZ-1 11,15*11,47 127,89 m2 

VŠ 1,850*(1,62+0,15+0,15) - 3,55 m2 

MZ-2 11,13*11,17-1,265*11,17 110,19 m2 

   234,53 m2 

Plocha 1 sítě 2,4 x 6 m 14,4 m2 

Plocha 20 kusů 20 x 144 288,0 m2 

 

2.1.7 Výkaz výměr pro podsyp betonové mazaniny z kameniva frakce 8-16 mm 

P1 9,57*3,7*0,1 3,54 m3 

P2 1,35*2,35*0,1 0,32 m3 

P3 4,95*2,35*0,1 1,16 m3 

P4 4,44*9,27*0,1-2*1,5*0,3*0,1 4,03 m3 

P5 3,155*9,27*0,1+0,5*1,05*9,27*0,1-2*1,5*0,3*0,1 3,32 m3 

∑ 12,37 m3 

 

2.1.8 Výkaz výměr pro bednění železobetonových základových pásů

Panel HS 90x60 15 ks 

Panel HS 90x30 19 ks 

Panel HS 150x60 98 ks 

Panel HS 120x60 6 ks 

Víceúčelový panel HSM 90x45 13 ks 

Vnitřní roh HSE 90 13 ks 

Kloubový roh HSG90 9 ks 

Vnější roh HSW 90 2 ks 

Táhlo DW 15, l=0,85m 30 ks 

Matice, poz. 40 ks 

Palcová matice, poz. 118 ks 

Prvek pro zbytk. rozm. HSLA 90 44 ks 

Klip HSC 354 ks 

Závora HSR 59 162 ks 

Čelní kotva HST poz. 98 ks 
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2.1.9 Výkaz výměr pro bednění monolitické železobetonové opěrné zdi 

Panel HS 90x120 18 ks 

Panel HS 90x60 18 ks 

Panel HS 120x90 6 ks 

Panel HS 120x60 2 ks 

Panel TRIO 330x240 4 ks 

Panel TRIO 270x240 22 ks 

Panel TRIO 270x90 4 ks 

Panel TRIO 120x72 4 ks 

Vnitřní roh TGE330 4 ks 

Kloubový roh HSG120 2 ks 

Kloubový roh HSG90 4 ks 

Táhlo DW 15, l=0,85m 222 ks 

Matice, poz. 82 ks 

Palcová matice, poz. 538 ks 

ZÁMEK BFD 139 ks 

Vyrovnávací závora TAR 85 18 ks 

Čelní kotva TS,poz. 20 ks 

Bednění navrženo pomocí softwaru PERI ELPOS. 

 

2.2 Doprava 

2.2.1 Čerstvý beton a kamenivo 

Čerstvý beton bude na staveniště dopravována autodomíchávači firmou TAŠ-

STAPPA beton, spol. s.r.o., jejichž betonárna se nachází 5 km od staveniště. Na staveništi 

bude čerstvý beton do místa uložení dopravován pomocí stacionárního čerpadla betonu 

Schwing SP 750 – 18. 

Také kamenivo pro podsyp podkladní betonové mazaniny bude zajištěno z firmy 

TAŠ-STAPPA beton, spol. s.r.o. a na staveniště bude dopravováno pomocí nákladního 

automobilu MAN TGA 26.430 6x6 BB. 
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Obr. 1: trasa dopravy čerstvého betonu a kameniva. 

 

2.2.2 Ocelová výztuž 

 Ocelová výztuž do železobetonových základových pasů, opěrné zdi i KARI sítě AQ 

60 budou dodávány firmou Pozemní stavitelství Zlín a. s. z jejich skladu v Jateční ulici ve 

Zlíně – Prštném, který je od staveniště vzdálen 4,7 km. Dopravu a složení na staveništi 

zajistí firma Pozemní stavitelství Zlín a. s. svými prostředky. 

 

Obr. 2: trasa dopravy betonářské výztuže 

 

2.2.3 Bednění 

 Bednění PERI HANDSET pro bednění základových pasů a bednění PERI TRIO 

pro bednění opěrné zdi a sloupů bude zapůjčeno firmou PERI spol. s r.o. Na staveniště 

budou dopravovány nákladním automobilem MAN 18.280 4x4 S3 s hydraulickou rukou 

FASSI 110. 
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2.3 Skladování 

 Bednění PERI bude přivezeno na staveniště v den jeho použití a jednotlivé dílce 

budou zrovna ukládány na místo jejich použití. Po odbednění budou dílce bednění 

naloženy na nákladní automobil a odvezeny ze staveniště. KARI sítě budou přivezeny na 

staveniště v den jejich zabudování, čerstvý beton bude na staveniště dopravována z 

centrální betonárny autodomíchávači. Na staveništi bude čerstvý beton místa uložení 

dopravován pomocí stacionárního čerpadla betonu Schwing SP 750 – 18. 

 Na staveniště se také budou přivážet ocelové výztuže R 10 505 pro vyztužení 

základových pásů a opěrné zdi. Výztuž bude uskladněna v pracovním prostoru na suchém 

místě, uložena na dřevěných podkladcích, aby nedocházelo k průhybu prutů, minimálně 

100 mm od země. Maximální výška uložení je 1,5 m. Skladovaná výztuž bude opatřena 

identifikačními štítky, podle kterých bude skladována odděleně. 

 

3 Pracovní podmínky 

 Všichni pracovníci na staveništi musí být před zahájením prací proškoleni o BOZP 

na staveništi. Bednící práce, vázání výztuží a betonářské práce smí provádět jen 

pracovníci, kteří k tomu mají kvalifikaci. Pomocní dělníci musí být proškoleni v dané 

oblasti. 

 Veškeré práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. Teplota při 

betonáži nesmí klesnout pod + 5 °C. Práce musí být přerušeny i v případě, že rychlost 

větru překročí rychlost 10 m/s, za bouře nebo za hustého a trvalého deště. V průběhu prací 

nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. 

 
 
4 Připravenost stavby a staveniště 

4.1 Připravenost stavby 

 Než začnou práce na základové konstrukci objektu, musí být dokončeny veškeré 

zemní práce a zajištění svahu stavební jámy hřebíkovou stěnou s torkretovým pláštěm. 

Musí být dokončen výkop stavební jámy a výkopy rýh pro základové pásy. Dno i stěny 

výkopů musí být ručně začištěny. Stavbyvedoucí společně s geologem provedou kontrolu 

polohy, rozměrů, hloubky výkopů podle projektové dokumentace. Kvalita provedení 

základové spáry se kontroluje latí. Maximální dovolená nerovnost je ±30 mm při měření 

latí délky 3 m. O této kontrole provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku a předá 

pracoviště vedoucímu čety. 
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 Základová spára musí být chráněna po celou dobu prací. Musí se zamezit jejímu 

poškození, promrznutí nebo rozmočení. Při zahájení bednících, armovacích a betonářských 

prací musí být průběžně kontrolována. 

 

4.2 Připravenost staveniště 

Staveniště bude po celou dobu prací oploceno mobilními dílci a pletivem se stínící 

textilií do výšky 2,0 m s uzamykatelnou bránou pro vjezd a výjezd ze staveniště na ulici 

Partyzánská. Staveniště bude napojeno na vodovodní síť ze zřízené přípojky. Rozvod NN 

bude řešen pomocí rozvodné skříně na 230V, 400V. 

 Na staveništi budou umístěny čtyři mobilní kontejnery, z nichž jeden bude určen 

pro kancelář stavbyvedoucího. Druhý kontejner bude sloužit jako šatna pro dělníky. Třetí 

stavební buňka bude sloužit jako sociální zázemí pro zaměstnance. Čtvrtý kontejner bude 

sloužit jako uzamykatelný sklad na nářadí, materiál a pracovní pomůcky.  

 

5 Personální obsazení 

Řidič nákladního automobilu MAN 18.280 4x4 S3 HR FASSI 110 1x 

Řidič a obsluha autojeřábu AD-28 1x 

Řidič a obsluha autodomíchávače 1x 

Obsluha stacionární čerpadlo betonu Schwing SP 750 - 18 1x 

Řidič rypadlo-nakladače CASE 580 1x 

Tesař pro sestavení bednění 2x 

Železář – armování výztuže 2x 

Betonář – vedoucí pracovní čety 2x 

Pomocný dělník 2x 

 

6 Stroje, zařízení a pracovní pomůcky 

6.1 Těžká mechanizace 

Nákladní automobil MAN 18.280 4x4 S3 s hydraulickou rukou FASSI 110 

Autojeřáb AD-28 na podvozku T 815 

Autodomíchávač 

Stacionární čerpadlo betonu Schwing SP 750 – 18 
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6.2 Lehká mechanizace 

Bruska Hilti DCG 125 

Okružní pila Hilti WSC 155 

Svářečka Gama - invertor 150 A 

Ponorný vibrátor CMP 

Vibrační pěch WEBER SRV 70 

Vibrační lať Enar QZR + 2m profil 

 

6.3 Další pracovní pomůcky 

Pomůcky BOZP - pracovní oděv, přilby, výstražné vesty, rukavice, brýle. 

Pracovní pomůcky – nivelační přístroj, štípací kleště, vázací drát, kladivo, lopaty, 

rýče, stavební kolečko, pásmo. 

 

7 Pracovní postup 

7.1 Zhotovení základových pásů 

 Po provedení kontroly zemních prací je možné začít s pracemi na základových 

pásech. Pod železobetonovými základovými pásy je nutné vytvořit podkladní vrstvu 

z prostého betonu C12/15. Čerstvý beton bude dovážen z betonárny TAŠ-STAPPA beton, 

spol s r. o. ve Zlíně – Prštném. Čerstvý beton bude na místo zpracování dopravován 

stacionárním čerpadlem betonu Schwing SP 750 - 18. Pod železobetonové základové pásy 

je nutné vytvořit podkladní vrstvu minimální tloušťky 100 mm. Podkladní vrstva chrání 

základovou spáru před nežádoucími vlivy. 

 Betonáž je nutné provádět tak, aby byla max. přípustná výška volného pádu 

čerstvého betonu 1,5 m, aby nedocházelo k jeho rozmísení. Ukládání a zhutňování 

čerstvého betonu musí být prováděno takovou rychlostí, aby se zabránilo špatnému spojení 

vrstev, ale také aby nedocházelo k nadměrným sedáním. 

Beton bude ukládán ve vrstvách maximální tloušťky 500 mm. Každá vrstva betonu 

bude hutněna pomocí ponorného vibrátoru tak, že hlavice vibrátoru se ponoří alespoň 50 až 

100 mm do předchozí, již zhutněné vrstvy, nejpozději 60 minut po jejím zhutnění. 

Vzdálenost sousedních vpichů hlavice nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru 

účinnosti vibrátoru. Jednotlivé vpichy je třeba vést tak, aby nedocházelo ke styku hlavice 

se zeminou a aby nebyly vedeny vícekrát do jednoho místa. 
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Mistr zkontroluje tloušťku a rozměry pásů podkladního betonu pomocí pásma a 

metru. Rovinnost betonové konstrukce se kontroluje pomocí dvoumetrové latě. Odchylka 

nesmí být větší než 5 mm na dvoumetrové lati. 

 

Obr. 3: Směr postupu bednění, armování a betonáže základových pásů. 

 

 Po 2 dnech je podkladní beton dostatečně vytvrdly a lze na něj stavět dílce 

systémového bednění. Systémové bednění PERI HANDSET bude přiváženo na staveniště 

nákladním automobilem s hydraulickou rukou MAN 18.280 4x4 S3 s hydraulickou rukou 

FASSI 110 ze skladu firmy PERI. Toto bednění bylo speciálně vyvinuto pro bednění 

malých ploch a díky své velmi malé hmotnosti není potřeba pro bednění využívat jeřáb, ale 

lze s ním snadno manipulovat ručně. Panely jsou spojovány pomocí spojovacího dílu – klip 

HANDSET - který slouží ke spojování panelů a k přichycení veškerého příslušenství. 

Přitom je naprosto jedno, zda se klip nasadí zprava či zleva. Pro sepnutí není nutné 

dodatečně vyvrtávat otvory. Připravené otvory umožňují sestavení panelů bez jakýchkoliv 

doplňkových dílů.  

 Před použitím panelů systémového bednění, se jejich vnitřní stranu musí nanést 

odbedňovací přípravek PERI Clean. PERI Clean je tekutý, chemicky působící separační 

prostředek, vyrobený na bázi olejů. Vzlínavý charakter oleje regeneruje zanesený povrch 

betonu, promazává závity stojek, chrání díly ze dřeva před zahníváním a stavební nástroje 

a stroje před rzí. Odbedňovací přípravek se nanáší válečkem, štětcem nebo nástřikem. 

Výrobcem udávaná spotřeba je 1 l na 50 – 90 m2. 
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Obr. 4: Ilustrační obrázek stabilizace bednění pomocí zápor. 

 

Bednění se osadí z jedné strany základových pásů a stabilizuje se do svislé polohy 

pomocí zkrácení nebo prodloužení zápor. Další panely se připojují pomocí klipů 

HANDSET. Připraví se betonářská výztuž pro vyztužení základových pásů. Ta bude na 

staveniště dovážena nákladním automobilem MAN 18.280 4x4 S3 s hydraulickou rukou 

FASSI 110 z armovny firmy Pozemní stavitelství Zlín a. s. Příprava armatury bude 

probíhat železáři na přípravné ploše. Jakmile bude hotova první část bednění, bude výztuž 
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vkládána do bednění dle projektové dokumentace a provázána vázacím drátem. Při 

armování budou do bednění vkládány ohebné hadice pro průchod inženýrských sítí. 

Na svislou výztuž se osadí plastová distanční tělíska, která pováhají usnadnit 

nasazování bednění na výztuž a pomáhají udržovat správnou krycí vrstvu výztuže. 

 

Obr. 5: Příklad distančních tělísek a distanční trubky 

 

 Trnováním se připraví výztuž pro navázání výztuží stěn a sloupů. Vyčnívající 

výztuž se opatří krytkami, aby se zabránilo jejímu znečištění a zranění osob. Před 

osazením druhé strany bednění, provede statik, stavbyvedoucí a vedoucí čety finální 

kontrolu armatury podle projektové dokumentace a provedou o této kontrole zápis do 

stavebního deníku. Po jejím odsouhlasením lze pokračovat v bednění.  

Do bednění jsou vloženy táhla, na která je nasazena distanční trubka, který chrání 

táhlo před betonem a slouží k usnadnění odbednění. Umístí se protější bednící panel, jehož 

vnitřní část musí být ošetřena odbedňovacím přípravkem. Panely se znovu urovnají do 

svislé polohy a na táhla se našroubují matice, které spojí panely. Na bednění se označí 

výška, po kterou se bude ukládat čerstvý beton. Před betonáží se ještě zkontrolují a 

případně utáhnou všechny klipy, matice a další příslušenství. 

 

Obr. 6: Příklad řezu bedněním. 
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 Čerstvý beton je na staveniště přivážena autodomíchávači z betonárny TAŠ-

STAPPA beton, spol s r. o. ve Zlíně – Prštném. Beton bude na místo zpracování 

dopravován stacionárním čerpadlem betonu Schwing SP 750 - 18. Z betonového mixu 

bude na začátku vyprazdňování odebrán vzorek, u kterého bude podle kontrolního a 

zkušebního plánu zjištěn stupeň konzistence podle ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého 

betonu - Část 2: Zkouška sednutím. 

Čerstvý beton bude do bednění ukládána ve vrstvách maximální tloušťky 500 mm. 

Každá vrstva betonu bude hutněna ponorným vibrátorem tak, že hlavice vibrátoru se 

ponoří alespoň 50 až 100 mm do předchozí, již zhutněné vrstvy, nejpozději 60 minut po 

jejím zhutnění. Vzdálenost sousedních vpichů hlavice nesmí překročit 1,4 násobek 

viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Jednotlivé vpichy je třeba vést tak, aby 

nedocházelo ke styku hlavice s výztuží nebo se bedněním a aby nebyly vedeny vícekrát do 

jednoho místa. Vpichy hlavicí vibrátoru se provedou ve vzdálenosti 100 až 200 mm. 

Beton dosáhne 70% předepsané pevnosti za cca 3 dny. Pevnost měří vedoucí čety 

pomocí Schmitova kladívka. Po této technologické přestávce lze konstrukci odbednit. 

Jednotlivé díly bednění se očistí od zaschlého betonu a jiných nečistot, natřou 

odbedňovacím přípravkem a jsou připraveny k dalšímu použití. 

 

7.2 Zhotovení podkladní betonové mazaniny 

Po dokončení betonáže základových pásů a jejich odbednění budou základové pásy 

zasypány zeminou, která se přiveze na staveniště a bude ukládána mezi základový rošt. 

Zemina bude ukládána ve vrstvách o tloušťce 200 mm a každá vrstva bude zhutněna 

pomocí vibračního pěchu WEBER SRV 70. Konečná výška zásypu zeminou mezi 

základové pásy je 600 mm. 

Na zhutněnou zeminu mezi základové pásy bude proveden podsyp štěrkodrtí, který bude 

sloužit jako podklad betonovou mazaninu. Štěrkodrť bude zhutněna pomocí vibračního 

pěchu WEBER SRV 70 na konečnou tloušťku 150 mm. 

Jakmile bude podsyp štěrkodrtí dokončen, bude na celé ploše objektu provedena 

armatura z KARI sítí AQ 60 (drát o průměru 6 mm, oka 100 x 100 mm), které budou 

opatřeny distančními podložkami, aby bylo dodrženo krytí výztuže betonem podle 

projektové dokumentace.  

Podkladní betonová mazanina C20/25 bude na staveniště přivážena 

autodomíchávači z betonárny TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o. ve Zlíně – Prštném. 

Mazanina bude na místo zpracování dopravován stacionárním čerpadlem betonu Schwing 
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SP 750 - 18. Mazaninu budou dělníci pomocí lopat ihned rovnoměrně rozhrnovat. 

Rovinnost podkladní mazaniny se bude udržovat pomocí samonivelačního rotačního 

laseru. Vedoucí pracovní čety betonářů po každých 1,5 m uhladí terč o průměru 400 mm, 

přiložením nivelační latí s akustickou signalizací pro rotační laserový nivelační přístroj 

zkontroluje jeho výšku. Případně se odstraní nepřesnosti a znovu se zkontroluje výška 

terče. Když je terč ve správné výšce, vedoucí čety jej označí křížkem vytlačeným do 

uhlazené betonové mazaniny. Dělníci propojí pomocí 2 m lati jednotlivé terče do budoucí 

stahovací linie, po kterých bude srovnána celá plocha betonové mazaniny. 

Betonová mazanina se zhutní pomocí vibrační lati Enar QZR s 2 m profilem a 

zkontroluje se výsledná tloušťka betonové mazaniny pomocí hloubkoměru. 

Po dokončení betonáže se musí zajistit ošetřování betonové mazaniny, aby 

nedocházelo k jejímu rychlému vysušování a tím smršťování a tvorbě trhlin. Povrch 

betonové mazaniny musí být na začátku tvrdnutí udržován vlhký, aby docházelo 

k postupnému vypařování vody. Vlhkost povrchu zajišťují dělníci v pravidelných 

intervalech mlžením vodou nebo zakrytím povrchu betonu vlhkou geotextílií či fólií. Délka 

ošetřování betonové mazaniny bude stanovena podle normy ČSN EN 13670-1 Provádění 

betonových konstrukcí, podle klimatických podmínek při realizaci. 

Teplota povrchu betonové mazaniny nesmí klesnout pod 0°C dokud mazanina 

nedosáhne pevnosti v tlaku větší než 5 MPa, při kterém odolá působení mrazu bez 

poškození. Povrch 

mazaniny je také nutné chránit před mechanickým poškozením a silnými dešti. 

Ošetřovat betonovou mazaninu je nutné do té doby, než povrch dosáhne 50% stanovené 

pevnosti v tlaku. 

Protože se podkladní betonová mazanina nachází na zemině, bude technologická 

přestávka od betonáže cca 2 dny. Konstrukce se může odbednit, jakmile bude mazanina 

natolik zatvrdlá, že přenese zatížení bez vzniku trhlin. O odbednění rozhoduje 

stavbyvedoucí, který ověří pevnost mazaniny pomocí Schmitova kladívka. 

 

7.3 Zhotovení železobetonových monolitických opěrných stěn 

Po zhotovení základových pásů a podkladní betonové mazaniny je možné začít 

s realizací monolitických opěrných stěn na severní a západní části objektu. Tyto opěrné zdi 

není možné realizovat dříve, protože jsou založeny na základových pásech a podkladní 

betonové mazanině, se kterými jsou spojeny výztuží. 
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Pro realizaci opěrných zdí bude použito systémové bednění TRIO a systému 

HANDSET od firmy PERI. 

Systémové rámové bednění PERI TRIO je vhodné pro více účelů. Se systémovou 

výškou panelu 2700 mm a 3300 mm a 6 různými šířkami panelu v modulu po 300 mm a 

panelu širokém 720 mm lze tento systém využít nejen pro bednění monolitických zdí, ale 

také i sloupů, atd. Velkoplošný bednící panel TRIO o rozměrech 2700 x 2400 mm má 

optimální rozměry pro přepravu s maximální šířkou 2400 mm. Jeho staticky uspořádaný 

systém zaručuje minimální průhyby. Panely mají spínací otvory integrované uvnitř rámu, 

čímž odpadá zátkování kotevních otvorů. 

Panely se spojují pomocí jediného spojovacího dílu zámku BDF, který panely 

spojuje, vyrovnává a utěsňuje. Lze jej využít pro běžný spoj i spoj s vloženým hranolem až 

do 10 cm, výškové nastavení, vnější i vnitřní úhly i kloubové rohy. 

 

 

Obr. 7: Spojování pomocí BFD zámků. 

 

Systémové bednění bude na staveniště přivezeno v den jeho použití a bude uloženo 

autojeřábem AD 28 na místo jeho použití. 

Přesné vytýčení stěn provede geodet. Den před montáží systémového bednění se na 

podkladní betonové mazanině v místech usazení bednění vybetonuje pruh o výšce cca 50 

mm, který bude sloužit jako podklad pro dílce systémového bednění a bude je oddělovat 
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od podkladní betonové mazaniny. Bednění se začne sestavovat z vnější strany podle 

schématu.  

 

Obr. 8: Směr postupu bednění, armování a betonáže monolitické opěrné zdi. 

 

Jednotlivé panely se spojují pomocí BFD zámků. Nutný počet zámků je dán 

výrobcem. Stěny se srovnají do svislé polohy zkrácením nebo prodloužením zápor a 

provede se rozměření stěny.  

Po osazení bednění z vnější strany zhotoví železáři armaturu opěrné zdi, kterou 

napojí na trny vyčnívající z betonové mazaniny. Jednotlivé pruty se spojují vázacím 

drátem a jsou na ně osazena distanční tělíska. Když je armatura hotová, provede 

stavbyvedoucí společně se statikem a mistrem její kontrolu, po jejímž odsouhlasení lze 

začít s bedněním vnitřní strany bednění. 

Bednění se bude osazovat autojeřábem na betonový podklad a vyrovná se do svislé 

polohy zkrácením nebo prodloužením zápor a spojí se pomocí BFD zámků. Protilehlé 

stěny bednění se spojí stahovacími tyčemi. Na bednění se označí výška, po kterou se bude 

ukládat čerstvý beton. 

Na stěnu bednění bude připevněna plošina se zábradlím pro usnadnění ukládání 

čerstvého betonu a jeho hutnění. 

Před betonáží se ještě zkontrolují a případně utáhnou všechny zámky BFD, matice 

a další příslušenství. Čerstvý beton pro betonáž bude na staveniště přivážen 

v autodomíchávačích. Stavbyvedoucí při každé dodávce čerstvého betonu na staveniště, 

zkontroluje podle projektové dokumentace a dodacího listu pevnostní třídu čerstvého 
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betonu, stupeň agresivity prostředí, maximální zrno kameniva, obsah chloridů a 

konzistenci čerstvého betonu. U každé dodávky je také nutné kontrolovat její množství. 

Stupeň konzistence se u čerstvého betonu ověří pomocí metody sednutí kužele 

podle ČSN EN 12350-2 Zkouška sednutím. Vzorek se odebírá po vyprázdnění cca 0,3 m3 

čerstvého betonu z autodomíchávače. Čerstvý beton bude na místo zpracování dopravován 

stacionárním čerpadlem betonu Schwing SP 750 - 18. 

Beton bude do bednění ukládána ve vrstvách maximální tloušťky 500 mm. Každá 

vrstva betonu bude hutněna pomocí ponorného vibrátoru tak, že hlavice vibrátoru se ponoří 

minimálně 100 mm do předchozí, již zhutněné vrstvy, nejpozději 60 minut po jejím 

zhutnění.  

Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C dokud beton nedosáhne pevnosti v tlaku 

větší než 5 MPa, při kterém odolá působení mrazu bez poškození. Povrch betonu je také 

nutné chránit před mechanickým poškozením a silnými dešti. 

Po dokončení betonáže se musí zajistit ošetřování betonu, aby nedocházelo k jejímu 

rychlému vysušování a tím smršťování a tvorbě trhlin. Povrch betonové mazaniny musí 

být na začátku tvrdnutí udržován vlhký, aby docházelo k postupnému vypařování vody. 

Vlhkost povrchu zajišťují dělníci v pravidelných intervalech mlžením vodou nebo 

zakrytím povrchu betonu vlhkou geotextílií či fólií. Délka ošetřování betonové mazaniny 

bude stanovena podle normy ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí, podle 

klimatických podmínek při realizaci. 

Beton dosáhne 70% předepsané pevnosti za cca 3 dny. Pevnost měří vedoucí čety 

pomocí Schmitova kladívka. Po této technologické přestávce lze konstrukci odbednit. 

Jednotlivé díly bednění se očistí od zaschlého betonu a jiných nečistot, natřou 

odbedňovacím přípravkem a jsou autojeřábem naloženy na nákladní automobil a odvezeny 

ze staveniště. 

 Po odbednění budu k hřebíkové stěně uložena drenážní trubka a zasypána 

drenážním kamenivem frakce 8 – 16 mm do výšky 400 mm. Kamenivo bude ukládáno ve 

vrstvách o tloušťce 200 mm a bude zhutněna pomocí vibračního pěchu WEBER SRV 70. 

Dále budou monolitické zdi po vrchol zasypány drenážním kamenivem frakce a zeminou 

vytěženou při výkopu stavební jámy. Zemina se bude ukládat ve vrstvách o tloušťce 200 

mm a bude zhutněna pomocí vibračního pěchu WEBER SRV 70.  
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8 Jakost, kontrola, zkoušení 

 Podrobněji jsou kontroly a zkoušky základové konstrukce popsány v části 

Kontrolní a zkušební plán pro základové pásy, Kontrolní a zkušební plán pro betonovou 

podkladní mazaninu a Kontrolní a zkušební plán pro opěrnou zeď. 

 

8.1 Seznam kontrol pro základové pásy 

Vstupní:  Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola provedení výkopů 

 Kontrola základové spáry 

 Kontrola dodávky systémového bednění 

 Kontrola dodávky výztuží 

Mezioperační: Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola dodávky podkladního betonu 

 Kontrola provedení podkladního betonu 

 Kontrola ošetřování podkladního betonu 

 Kontrola pevnosti podkladního betonu 

 Kontrola provedení výztuže 

 Kontrola provedení prostupů 

 Kontrola provedení systémového bednění 

 Kontrola dodávky čerstvého betonu 

 Kontrola provedení betonáže 

 Kontrola ošetřování betonu 

 Kontrola pevnosti betonu 

Výstupní: Kontrola provedení prostupů 

 Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontrola povrchu betonu 

 Kontrola jakosti betonu 

 

8.2 Seznam kontrol pro betonovou podkladní mazaninu 

Vstupní:  Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola provedení základových pásů 

 Kontrola dodávky bednění 

 Kontrola dodávky štěrku 
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 Kontrola dodávky výztuží 

Mezioperační: Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola výšky štěrkové vrstvy 

 Kontrola zhutnění štěrkové vrstvy 

 Kontrola provedení bednění 

 Kontrola provedení výztuže 

 Kontrola provedení prostupů 

 Kontrola dodávky betonové mazaniny 

 Kontrola provedení betonáže 

 Kontrola ošetřování betonové mazaniny 

 Kontrola pevnosti betonové mazaniny 

Výstupní: Kontrola provedení prostupů 

 Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontrola povrchu betonové mazaniny 

 Kontrola jakosti betonové mazaniny 

 

8.3 Seznam kontrol pro monolitickou zeď 

Vstupní:  Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola provedení podkladní betonové mazaniny 

 Kontrola dodávky systémového bednění 

 Kontrola dodávky výztuží 

Mezioperační: Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola provedení výztuže 

 Kontrola provedení systémového bednění 

 Kontrola dodávky čerstvého betonu 

 Kontrola provedení betonáže 

 Kontrola ošetřování betonu 

 Kontrola pevnosti betonu 

Výstupní: Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontrola povrchu betonu 

 Kontrola jakosti betonu 
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9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Při pracích na staveništi musí být dodržováno nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

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

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

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

udržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou obsaženy v zákoně č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Před začátkem prací budou všichni zaměstnanci proškoleni z oblasti bezpečnosti na 

staveništi a seznámeni s pracovním postupem. Při pracích budou zaměstnanci používat 

přidělené ochranné pomůcky. Stroje a mechanismy budou obsluhovat jen pracovníci k 

tomu určení, kteří k tomu mají oprávnění nebo byly řádně zaškoleni. Na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi bude dohlížet stavbyvedoucí a vedoucí jednotlivých 

čet. 

 Podrobněji je rozpracováno v kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

10 Životní prostředí 

 Při realizaci základových pásů, betonové podkladní mazaniny a železobetonových 

opěrných zdí se musí zhotovitel řídit nařízením vlády č. 185/2001Sb., o odpadech 

v platném znění, vyhláškou č. 381/2001Sb. katalog odpadů ve znění vyhlášky č. 

503/2004Sb.  

 Při realizaci základových pásů, betonové podkladní mazaniny a železobetonových 

opěrných zdí budou vznikat odpady: 

• 150101 Papírové a lepenkové obaly 

• 170101 Beton 

• 170102 Dřevo 

• 170203 Plast 

• 170405 Železo a ocel 

• 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

• 200301 Směsný komunální odpad 

 

 Na stavbě se budou odpady třídit a ukládat do kontejnerů a nádob, které budou 

přistaveny na staveništi. Přesný seznam odpadů vznikajících na stavbě a jejich likvidace je 

zpracován v kapitole TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
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1. Popis objektu 

 Pozemek se nachází v řadové výstavbě domů. Pozemek z jižní strany sousedí 

s jednosměrnou ulicí Partyzánská, na které je zřízeno kolmé stání pro osobní automobily. 

Východní část parcely sousedí s bytovým domem, který je postaven v hranici sousední 

parcely. Na severní část pozemku navazuje zahrada s dětským hřištěm. Na pozemku 

sousedícím západně od zájmového území je vystavěn bytový dům se 6 nadzemními 

podlažími.  

Terén je zpočátku mírně svažitý, ale přechází v prudký svah, který je ukončen 

stávající opěrnou zídkou oddělující sousední pozemek. Hladina podzemní vody nebude mít 

žádný vliv na základovou spáru. 

Výkop stavební jámy pro objekt bude pažen hřebíkovou stěnou s torkretovým 

pláštěm. Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu a železobetonu. 

Západní a severní část objektu budou částečně zasahovat do svahu, proto zde bude zřízena 

železobetonová opěrná stěna tl. 300 mm pro zachycení tlaku zeminy. Po jejím zhotovení a 

odbednění bude obsypána drenážním kamenivem a následně proveden zpětný zásyp 

zeminou až po hřebíkovou stěnu. Objekt bude mít 4 nadzemní podlaží. Nosný systém a 

příčky budou tvořeny z tvárnic POROTHERM na cementovou maltu. Překlady budou také 

ze systému POROTHERM. V místech s největšími soustředěnými tlaky v 1NP a 2NP 

budou navrženy čtvercové železobetonové sloupy. Monolitické železobetonové stropní 

desky jsou navrženy v tloušťce 220 mm. 

V objektu bude také osobní výtah, který bude uzavřen v železobetonové výtahové 

šachtě s tloušťkou stěny 150 mm. Kolem šachty je ovinuto trojramenné monolitické 

železobetonové schodiště. 

Pro zastřešení objektu je navržena plochá střecha. Nad 2NP jsou pro osvětlení 

navrženy dva střešní světlíky o průměru 1600 mm. Další dva střešní světlíky o průměru 

1000 mm jsou navrženy nad 4NP. Střecha bude zatravněna, bude použit střešní systém 

OPTIGREEN. Střešní atiky jsou železobetonové, jejich výšky nad stropní desku je 500 

mm. Atika bude oplechována z titanzinkového plechu tloušťky 0,6 mm. 

 Obvodový plášť objektu bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

se silikátovou omítkou, která bude na východní části objektu světle šedá a na západní části 

objektu betonově šedá. Okna a vstupní dveře budou s rámy z hliníkových profilů, zasklené 

izolačním dvojsklem. Okenní parapety budou vyrobeny z titanzinkového plechu. 
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2. Návrh strojní sestavy 

 

2.1 Rypadlo-nakladač CASE 580T 

 

Technické parametry 

Motor: CASE Tier3 

Užitná hmotnost: 8050 kg 

Objem lopaty nakladače: 1,00 m3 

Max. vodorovný dosah:  6,238 m 

Max. hloubkový dosah: 5,435 m 

 

Použití: 

Rypadlo-nakladač CASE 580 bude použit pro skrývku ornice na pozemku. Byl vybrán 

z důvodu dalšího použití při výkopu stavební jámy a rýh pro základové pasy. Rypadlo-

nakladač bude pronajat firmou CENTRING, která se nachází 8,4 km od staveniště. 
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2.2 Sklápěč MAN TGA 26.430 6x6 BB 

 

Technické parametry 

Délka: 6,3 m 

Šířka: 2,48 m 

Hmotnost: 12,9 t 

Nákladní kapacita: 13,1 t 

Celková hmotnost: 26,0 t 

Kapacita: 11,0 m3 

 

Použití: 

Sklápěč MAN TGA 26.430 6x6 BB 

bude používán pro odvoz ornice ze 

staveniště na skládku Suchý důl ve Zlíně – Mladcová vzdálené od staveniště 6,2 km. 

Byl vybrán z důvodu dalšího použití při odvozu zeminy při výkopu stavební jámy a rýh 

pro základové pasy. Sklápěče bude pronajaty firmou CENTRING, která se nachází 8,4 km 

od staveniště. 

 

2.3 Vrtná souprava HVS 140 

 

Technické parametry 

Motor: CAT C4.4 

Výkon: 65 kW 

Pojezdová rychlost: 3 km/h 

Pístové čerpadlo: 0-120 l/min 

Tlak v systému: 240 bar 

Délka vrtných tyčí: 750–2500 mm 

Přítlak: až 37 kN 

Vrtná rychlost: 0,2 m/s 

Rychloposuv do vrtu: 1,0 m/s 

Rychloposuv z vrtu: 0,8 m/s 

Délka posunu po držáku: 600 mm 

Tah lafety po držáku: 65 kN 

Hmotnost: 2250 kg 
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Použití: 

Vrtná souprava bude použita k hloubení vrtů pro kotvy hřebíkové stěny pažící svah 

stavební jámy. Vrtná souprava je ve vlastnictví firmy Keller – speciální zakládání, spol. s 

r.o., která bude najata na zhotovení hřebíkové stěny. Její zlínská pobočka se nachází 6,6 

km od staveniště. 
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2.4 Injektážní čerpadlo CM-50 COM-V 

 

Technické parametry 

Max. výkon: 50 dm3/min 

Značení: C – vřetenové čerpadlo 

 M – míchačka s nuceným oběhem (cyklonová míchačka) 

Pohon: jednootáčkový motor s plynulou regulací výkonu – variátor 

Max. tlak: 3,5 MPa 

Max. zrnitost: 6 mm 

Max. dopr. vzdálenost: 40 m 

Příkon: 5,5 + 2,2 kW 

Napětí: 400 V 

Objem: 100 l 

Hmotnost: 375 kg 

 

 

 

Použití: 

Injektážní čerpadlo CM-50 COM-V bude použit pro přípravu injektážní směsi a její 

dopravě do horninových kotev. 
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2.5 Stroj na stříkání betonových směsí SSB 24 

 

Technické parametry 

Obsah bubnu: 6,75 dm3 

Otáčky bubnu: 16 min-1 

Teoretický výkon: 6,5 m3/hod 

Délka:  1,01 m 

Šířka: 0,78 m 

Výška: 0,98 m 

Hmotnost: 350 kg 

 

Použití: 

Stroj na stříkání betonových směsí SSB 24 bude použit k nanášení betonové směsi Kari síť 

a vytváření torkretového pláště hřebíkové stěny pažící svah stavební jámy. Stroj na stříkání 

betonových směsí SSB 24 je ve vlastnictví firmy Keller – speciální zakládání, spol. s r.o., 

která bude najmuta na zhotovení hřebíkové stěny. Její zlínská pobočka se nachází 6,6 km 

od staveniště. 

2.6 Vzduchový kompresor Atlas Copco XAHS 186 

 

Technické parametry 

Dodávaný vzduch: 10,5 m3/s 

 175 l/s 

Provozní tlak: 12,5 baru 

Motor: DEUTZ TCD 2013 

Výkon: 104 kW 

Palivo: nafta 

Kompresorový olej: 24 l 

Palivová nádrž: 175 l 

Rozměry: 4356 x 1701 x 1611 mm 

Hmotnost: 1883 kg 
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Použití: 

Vzduchový kompresor bude sloužit pro přívod vzduchu do stroje SSB 24 pro stříkaný 

beton. Proud tlakového vzduchu unáší betonovou směs do stříkací trysky, kam je přiváděna 

záměsová voda a dochází zde k zvlhčování dopravované směsi.   

Vzduchový kompresor je ve vlastnictví firmy Keller – speciální zakládání, spol. s r.o., 

která bude najata na zhotovení hřebíkové stěny. 

 

2.7 Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 18.280 4x4 S3 HR FASSI 110 

 

Technické parametry 

Obsah bubnu: 6,75 dm3 

Užitná hmotnost: 8 t 

Rozměry ložné plochy: 4,5x2,49 m 

Zdvihové síly 

2,0 m 5140 kg 

4,25 m 2400 kg 

6,05 m 1615 kg 

7,95 m 1195 kg 

9,95 m 945 kg 

 

 

 

 

 

Použití: 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 18.280 4x4 S3 HR FASSI 110 bude 

sloužit k dopravě bednění, výztuží a zdících prvků na staveniště. Pronájem zajistí firma 

Navláčil – stavební mechanizace. 
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2.8 Autojeřáb AD 28 na podvozku T 815 

 

Technické parametry 

Maximální nosnost: 28 t 

Výložník: 9,5 – 26 m 

Dosah háku: 27 m 

Maximální vyložení: 24 m 

Nástavec: 5,4 m 

Dosah s nástavce: 32 m 

Podvozek: Tatra 815 6x6x2 

Počet os: 3 

Přejezdová rychlost: 70 km/h 

Hmotnost: 28,1 t 

 

Použití: 

Autojeřáb AD-28 bude použit k manipulaci s bednícími prvky opěrné zdi a sloupů. Práci 

s autojeřábem zajistí firma Hespo s. r. o., jejíž sídlo je vzdáleno od staveniště 9,7 km. 
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2.9 Autojeřáb AD 20 na podvozku T 815 

 

Technické parametry 

Maximální nosnost: 20 t 

Délka výložníku: 8,9 m zasunutý 

 20,9 m vysunutý 

 28,8 m s nástavcem 

Pojezd s břemenem: 4 000 / 2 800 kg/mm 

Zatížení náprav: 7 380 kg přední 

 2 x 8 590 kg zadní 

Bezpečnostní zařízení: SLI 05 

Ovládání: mechanické 

Podvozek: Tatra 815 

Výkon motoru: 1 800 min-1 

Přejezdová rychlost: 80 km/h 

Celková hmotnost: 24,56 t 

 

Použití: 

Autojeřáb AD-20 bude použit k manipulaci s paletami zdících bloků POROTHERM. Práci 

s autojeřábem zajistí firma Jan Puchar – práce s autojeřám AD 20, jejíž sídlo je vzdáleno 

od staveniště 1,4 km. 
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2.10 Autodomíchávač 

 

Technické parametry 

Max. výška zdvihu: 26 m 

Objem bez čerpadla: 4,5 m3 

 5 m3 

 6 m3 

 7 m3 

 8 m3 

 9 m3 

Objem s čerpadlem: 7 m3 

Dosah: 24 m  

 

Použití: 

Čerstvý beton a jeho dopravu na staveniště zajistí firma TAŠ-STAPPA beton, spol. s r. o. 

Tato firma byla vybrána kvůli krátké vzdálenosti, cca 3,5 km jejich betonárny od staveniště 

a dobrým referencím. 

Autodomíchávače budou použity pro dopravu čerstvého betonu na betonáž základových 

pásů, opěrné zdi a také pro betonáž ŽB sloupů, schodiště, výtahové šachty a stropní 

konstrukce. 

 

2.11 Stacionární čerpadlo betonu Schwing SP 750 - 18 

 

Technické parametry 

Čerpací baterie: D-180x1000 

Příkon motoru: 75 kW 

Palivo: nafta 

Max. tlak betonu: 76 bar 

Max. dopravní výkon: 54 m3/h 

Průměr doprav. válce: 180 mm 

Zdvih doprav. válce: 1.000 mm 

Počet zdvihů: 35 min-1 

Hmotnost: 3350 kg 
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Použití: 

Čerstvý beton bude na staveništi přepravován pomocí Stacionární čerpadlo betonu 

Schwing SP 750 – 18. Bylo vybráno díky příznivému výkonu a malým rozměrům. 

 

2.12 Okružní pila Hilti WSC 155 

 

Technické parametry 

Výkon: 1,1 kW 

Napájecí napětí: 230 V 

Hmotnost: 3,6 kg 

Průměr kotouče: 160 mm 

Max. hloubka řezu: 55 mm 

 

Použití: 

Tuto pilu použijeme ke krácení 

dřevěných prken. Ty budou sloužit 

jako bednění jednak pro jednotlivé instalační prostupy ve stropní konstrukci ale také jako 

bednění tam, kde nelze použít systémové bednění. 
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2.13 Svářečka Gama - invertor 150 A 

 

Technické parametry 

Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 

Rozsah svař. proudu A: MMA 10 – 150 A 

Svařuje: MMA – obalovaná 

elektroda 1,6 – 3,2 mm 

Počet regul. stupňů: plynulé 

Krytí: IP 23S 

Rozměry (š x d x v): 130 x 245 x 270 mm 

Hmotnost: 5,2 kg 

 

Použití: 

Bruska bude používána k vázání ocelové výztuže. 

 

2.14 Bruska Hilti DCG 125 

 

Technické parametry 

Výkon: 1,4 kW 

Průměr kotouče: 125 mm 

Hmotnost: 1,9 kg 

Max. řezací hloubka: 35 mm 

 

Použití: 

Bruska bude sloužit ke krácení 

ocelové výztuže a k případnému 

broušení povrchu betonových 

dílců. 
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2.15 Ponorný vibrátor CMP 

 

Technické parametry 

Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 

Příkon: 2 kW 

Otáčky bez zatížení: 16000 min-1 

Rozměry: 320/130/220 mm 

Hmotnost: 6 kg 

Vibrační hlavice s ohebnými hřídeli 

Typ: AM57 

Průměr hlavice: 57 mm 

Otáčky bez zatížení: 10000 min-1 

Dosah hlavice: 95 cm 

Vibrační výkon: 35 m3/hod 

Odstředivá síla: 6200 N 

 

Použití: 

Ponorný vibrátor CMP bude používána pro hutnění betonové směsi při betonáži 

základových pásů, opěrné zdi, ŽB sloupů, schodiště, výtahové šachty a stropní konstrukce. 

 

2.16 Vibra ční pěch WEBER SRV 70 

 

Technické parametry 

Motor: čtyřtaktní 

Výkon: 3 kW 

Frekvence úhozů: 670 min-1 

Zdvih: 70 mm 

Šířka pěchovací nohy: 280 mm 

Délka pěchovací nohy: 345 mm 

Rozměry (š x d x v): 420 x 700 x 1150 mm 

Hmotnost: 71 kg 

 

Použití: 

Vibrační pěch bude používán pro hutnění zásypů kolem základových pásů, opěrné zdi. 
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2.17 Vibra ční lať Enar QZR + 2m profil 

 

Technické parametry 

Motor: ROBIN EH025 4-taktní 

Palivo: bezolovnatý benzín 

Objem nádrže: 0,5 l 

Otáčky motoru: 9500 min-1 

Zdvihový objem: 24,5 cm3 

Odstředivá síla: 150 kN 

Hmotnost: 17 kg 

 

Použití: 

Vibrační lať Enar QZR s hliníkovým profilem šířky 2 m bude používána k snadnému 

zvibrování a srovnání betonových ploch. 

 

2.18 Příklepová vrtačka NAREX EVP 13 C2H3 
 

Technické parametry 

Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 

Jmenovitý příkon: 0,65 kW 

Otáčky 1. rychlost: 0 – 1100 min-1 

Otáčky 2. rychlost: 0 – 3000 min-1 

Max. průměr vrtání 

Ocel: 13 mm 

Hliník: 16 mm 

Dřevo: 35 mm 

Zdivo: 16 mm 

Hmotnost: 1,8 kg 

 

Použití: 

Příklepová vrtačka NAREX EVP 13 C2H3 bude na stavbě používána k vrtání otvorů, např. 

pro hmoždinky kontaktního zateplovacího systému. 
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2.19 Míchadlo Makita Rubimix 9BL 

 

Technické parametry 

Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 

Příkon: 1,2 kW 

Počet rychlostí: 2 

Otáčky 1. rychlost: 0 – 620 min-1 

Otáčky 2. rychlost: 0 – 810 min-1 

Regulace otáček: elektronická 

Hmotnost: 5,5 kg 

 

Použití: 

Míchadlo Makita Rubimix 9BL bude používáno pro přípravu malty, lepící hmoty kontaktní 

tepelné izolace fasády, barev, laků, atd. 

 

2.20 Vibra ční deska WEBER CF 2 

 

Technické parametry 

Motor: Robin EX 17 

Odstředivá síla: 15 kN 

Frekvence: 95 Hz 

Pracovní rychlost: 26 m/min 

Hmotnost: 83 kg 

 

Použití: 

Vibrační deska bude využita pro hutnění budovaných chodníků a parkovacích stání ze 

zámkové dlažby.  
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2.21 Kontinuální míchačka M-tec D50 

 

Technické parametry 

Elektrické napájení: 400 V, 50 Hz, 3 fáze 

Hnací motor: 4 kW, 400 V, 50 Hz 

Dopravované množství: 50 l/min 

Jištění: 16 A 

Přívod: 5 x 1,5 mm² 

Zástrčka: 16A, 5p, 6h 

Přípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak vody / min. 2,5 

bar při běžícím stroji 

Rozměry (d x š x v): 2100 x 350 x 350 mm 

Hmotnost: 140 kg 

 

 

 

Použití: 

Kontinuální míchačka M-tec D50 bude použita pro přípravu malty ke zdění. Bude dodána 

společně se silem na sypké hmoty, ke kterému lze přímo připojit. 
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2.22 Kalové čerpadlo Makita PF1110 

 

Technické parametry 

Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 

Příkon: 1,1 kW 

Max. průtok vody: 15000 l/hod 

Max. výtlak: 10 m 

Max. hloubka ponoření: 5 m 

Horizontální sání: od 50 mm 

Průměr na výstupu:  2“ 

Délka kabelu: 10 m 

Hmotnost: 5,9 kg 

 

Použití: 

Kalové čerpadlo Makita PF1110 bude použito pro odčerpávání dešťové vody ze stavební 

jámy. 

 

2.23 Studenovodní vysokotlaký čistič POSEIDON 2-29 

 

Technické parametry 

Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 

Příkon: 3,3 kW 

Tlak čerpadla: 160/16 bar/MPa 

Průtok vody: 600 / 570 l/hod 

Čisticí účinek: 2,9 Kg 

Délka přívodního kabelu: 5 m 

Čerpadlo: 2800 ot/min 

Nádrž na čisticí prost.: 2 l 

Rozměry: 394 x 391 x 955 mm 

Hmotnost: 23,5 kg 

 

Použití: 

Studenovodní vysokotlaký čistič POSEIDON 2-29 se bude používat pro čištění nákladních 

automobilů a strojů. 



94 
 

2.24 Omítačka FILAMOS QUATTRO 

 

Technické parametry 

Elektrické napájení: 400/50 V/Hz 

Výkon: 5 až 45 l/min 

Dopravní vzdálenost: 40 m 

Dopravní výška: 20 m 

Pracovní tlak: 40 bar 

Výkon hlavního motoru: 5,5 kW 

Kompresor: 250 l/min – 5 bar – 0,9 kW 

Požadovaný tlak vody: 3 bar 

Plnící výška: 870 mm 

Výkon vodní pumpy: 0,37 kW 

Rozměry: 1100 x 660 x 1455  mm 

Hmotnost: 215 kg 

 

Použití: 

Omítačka FILAMOS QUATTRO bude sloužit k nástřiku omítek. Omítačka bude umístěna 

v patře, kde bude probíhat omítání a suchá směs bude uložena a přiváděna ze sila. 
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1 Kontrolní a zkušební plán pro základové pásy 

1.1 Vstupní kontroly 

 
Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují, zda je na staveništi 

přítomna projektová dokumentace. U dokumentace je nutné ověřit její úplnost, správnost, 

platnost a schválení označené na výkresech. 

 

Kontrola provedení výkopů 

Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet provedou kontrolu provedení 

výkopových prací, které předchází pracím na základových konstrukcích. Kontroluje se 

především poloha, rozměry a hloubka výkopů. Půdorysné rozměry se mohou odchylovat 

od rozměrů v projektové dokumentaci maximálně o ± 50 mm/3m. Odchylka hloubky 

stavební jámy od projektové dokumentace je maximálně ±40 mm. 

 

Kontrola základové spáry 

Stavbyvedoucí a geodet kontrolují základovou spáru. Ta musí být suchá, čistá a 

vodorovná. Stěny výkopu a základové spáry musí být zarovnány a odstraněny hrubé 

nerovnosti jako kamenivo a kořeny. Hloubka výkopu se smí lišit od projektové 

dokumentace maximálně ± 20 mm, šířka ± 20 mm. 

Zkontrolují také, zda se základová spára nachází v nezámrzné hloubce. U 

obvodových zdí je to 800 mm pod terénem, u vnitřních nosných zdí hloubka 600 mm pod 

terénem. Stanoví se skutečná únosnost zeminy, která by měla být stejná, jako hodnota 

únosnosti v projektové dokumentaci. 

 

Kontrola dodávky systémového bednění 

Stavbyvedoucí společně s mistrem zkontrolují správnost druhu dodaného bednění, 

čistotu a neporušenost jednotlivých dílů a součástí. Při dodávce se kontroluje správné 

množství podle dodacího listu. 

 

Kontrola dodávky výztuže 

Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují při dodávce výztuží správnou třídu oceli podle 

identifikačního štítku. Dále kontrolují kvalitu, správné rozměry a množství dodávky 

výztuží. Povrch prutů musí být bez nečistot.  
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Kontroluje se vždy namátkově několik prutů pomocí posuvného měřítka a 

svinovacího metru. 

 

1.2 Mezioperační kontroly 

 

Kontrola klimatických podmínek 

Mistr průběžně kontroluje klimatické podmínky na stavbě, které každodenně 

zapisuje do stavebního deníku. Kontroluje před zahájením prací. 

Veškeré práce musí být prováděny za příznivých klimatických podmínek. Teplota 

při betonáži nesmí klesnout pod + 5 °C. Práce musí být přerušeny i v případě, že rychlost 

větru překročí rychlost 10 m/s, za bouře nebo za hustého a trvalého deště. V průběhu prací 

nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. 

 

Kontrola dodávky podkladního betonu 

Stavbyvedoucí při každé dodávce čerstvého betonu na staveniště, zkontroluje podle 

projektové dokumentace a dodacího listu pevnostní třídu čerstvého betonu, stupeň 

agresivity prostředí, maximální zrno kameniva, obsah chloridů a konzistenci čerstvého 

betonu. U každé dodávky je také nutné kontrolovat její množství. 

Stupeň konzistence se u čerstvého betonu ověří pomocí metody sednutí kužele 

podle ČSN EN 12350-2, Zkouška sednutím. Vzorek se odebírá po vyprázdnění cca 0,3 m3 

čerstvého betonu z autodomíchávače. 

 

 

Obr. 1: Sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2 
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KLASIFIKACE PODLE SEDNUTÍ 

STUPEŇ 

KONZISTENCE 

(SEDNUTÍ) 

OZNAČENÍ 

V DODACÍM 

LISTU 

POJMENOVÁNÍ SPECIFIKACE 

 

- S Suchá Bez vody, pouze vlhkost z 

kameniva 

- P Pěchovatelná Malé množství vody, při 

intenzivním zhutňování 

tvarování bez bednění 

S1 (10 - 40 mm) Z Zavlhlá Vyžaduje intenzivní vibraci 

S2 (50 - 90 mm) M Měkká Pro vibrovaný beton 

netenkostěnných kcí (základy) 

S3 (100 - 150 mm) V Velmi měkká Ostatní kce, málo intenzivní 

vibrace 

S3 (100 - 150 mm) C Čerpatelná Jako V, menší obsah nejhrubší 

frakce kvůli čerpatelnosti 

S4 (> 160 mm) T Tekutá Zhutňování bez vibrace, málo 

intenzivní nebo krátkou 

vibrací. Pohledové betony, 

tekuté potěry, samozhutnitelné 

betony 

Tab. 1: Klasifikace sednutí kužele podle ČSN EN 12350-2 

 

Z vzorků odebraných z šesti náhodně zvolených dodávek čerstvého betonu pro 

každý celek budou na staveništi vyrobeny zkušební krychle o hranách 150 mm, které 

budou odeslány na laboratorní zkoušky. Po 28 dnech se na krychlích zjišťuje pevnost 

betonu v tlaku a odolnost povrchu betonu proti působení vody. 

 

Kontrola provedení podkladního betonu 

Při provádění betonáže podkladního betonu kontroluje mistr ukládání a zhutňování 

čerstvého betonu. Čerstvý beton se do rýh smí ukládat tak, aby byla max. přípustná výška 

volného pádu čerstvého betonu 1,5 m, aby nedocházelo k jeho rozmísení. 
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Beton se musí ukládat a hutnit tak, aby se zabránilo vzniku dutin a aby se z betonu 

odstranil přebytečný vzduch a aby beton dosáhl stanovené pevnosti. Ukládání a zhutňování 

čerstvého betonu musí být prováděno takovou rychlostí, aby se zabránilo špatnému spojení 

vrstev, ale také aby nedocházelo k nadměrným sedáním. 

Beton se musí ukládat ve vrstvách, aby tloušťka zhutňované vrstvy nebyla větší než 

1,3 násobek účinné délky hlavice ponorného vibrátoru a aby hlavice vnikala alespoň 50 – 

100 mm do předchozí zhutněné vrstvy. Jednotlivé vpichy je třeba vést tak, aby 

nedocházelo ke styku hlavice se zeminou. 

Mistr zkontroluje tloušťku a rozměry pásů podkladního betonu pomocí pásma a 

metru. Rovinnost betonové konstrukce se kontroluje pomocí dvoumetrové latě. Odchylka 

nesmí být větší než 5 mm na dvoumetrové lati. 

 

Kontrola ošetřování podkladního betonu 

Mistr kontroluje správné ošetřování povrchu betonu. Musí být zajištěno pozvolné 

vypařování vody z povrchu betonu. Kontroluje, zda je povrch betonu stále vlhký a jeho 

mlžení vodou v krátkých intervalech případně překryt povrchu vlhkou geotextilií, nebo 

folií.  

Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C dokud beton nedosáhne pevnosti v 

tlaku větší než 5 MPa, při kterém odolá působení mrazu bez poškození. 

 

NEJKRATŠÍ DOBA OŠETŘOVÁNÍ BETONU VE DNECH  

Teplota povrchu 

betonu t (°C) 

Vývoj pevnosti betonu (fc2d / fc28d ) 

Rychlý r ≥ 

0,50 
Střední r = 0,3 Pomalý r = 0,15 

Velmi pomalý 

r ≤ 0,15 

t ≥ 25 1 1,5 2 3 

25 > t ≥ 15 1 2 3 5 

15 > t ≥ 10 2 4 7 10 

10 > t ≥ 5 3 6 10 15 

Tab. 2: Nejkratší doba ošetřování betonu podle ČSN EN 1367-1  

 

 

 

 



101 
 

Kontrola pevnosti podkladního betonu 

Mistr kontroluje pevnost betonu v tlaku pomocí Schmidtova kladívka, aby určil, 

kdy je možné začít na podkladním betonu stavět bednění. Poměrná hodnota pevnosti 

betonu by se měla pohybovat v rozmezí 50 až 70 % zaručené pevnosti betonu dané 

jakostní třídy. 

 

Kontrola provedení výztuže 

Před zahájením betonáže kontroluje stavbyvedoucí, mistr a statik provedení 

železářských prací. Ověřují správný druh, profil a počet použitých výztuží, jejich délku a 

tvar podle projektové dokumentace. Kontrolují také počet a tvar třmínků. 

Odchylky polohy os prutů stykovaných na místě nesmí být větší než 5 mm pro 

profily o průměru do 40 mm. Minimální stanovené krytí výztuže betonem je dáno 

projektovou dokumentací a kontroluje se jeho zajištění pomocí distančních tělísek a 

vložek. 

Povrch výztuže nesmí být znečištěn škodlivými látkami, jako je olej, mazivo, 

mastnota nebo barva a musí být zbaven koroze. Nakonec se kontroluje, jestli je výztuž 

řádně svázaná a zajištěna proti posunutí při betonáži. 

Po betonování se zkontrolují vyčnívající pruty, jejich správná poloha pro stykování 

a opatření krytkami proti nebezpečí zranění pracovníku a znečištění výztuže. 

 

Kontrola provedení prostupů 

Mistr zkontroluje polohu umístění prostupů pro inženýrské sítě podle projektové 

dokumentace. Tolerance jejich umístění ve výztuži a bednění je ± 50 mm 

 

Kontrola provedení systémového bednění 

Stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují geometrii, stabilitu a těsnost bednění. 

Rovinnost a těsnost bednění musí být taková, aby při vkládání a hutnění jím nepronikaly 

jemné součásti čerstvého betonu. Bednění musí být zabezpečeno proti posunutí a uvolnění. 

U systémového bednění jsou dovoleny odchylky polohy délky a šířky maximálně ± 12 

mm, výšková tolerance ± 20 mm. Odklon od svislice může mít maximální dovolenou 

odchylku ± 8 mm a světlý rozměr otvorů ± 12 mm. 

Z částí, které se budou betonovat, musí být odstraněny zbytky vázacího drátu, prach 

a jiné nečistoty a ze dna bednění musí být odvedena veškerá voda. Kontroluje se, jestli je 

na povrch bednění nanesen odbedňovací přípravek pro snadné odbednění. 
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Kontrola dodávky čerstvého betonu 

Stavbyvedoucí při každé dodávce čerstvého betonu na staveniště, zkontroluje podle 

projektové dokumentace a dodacího listu pevnostní třídu čerstvého betonu, stupeň 

agresivity prostředí, maximální zrno kameniva, obsah chloridů a konzistenci čerstvého 

betonu. U každé dodávky je také nutné kontrolovat její množství. 

Stupeň konzistence se u čerstvého betonu ověří pomocí metody sednutí kužele 

podle ČSN EN 12350-2, Zkouška sednutím. Vzorek se odebírá po vyprázdnění cca 0,3 m3 

čerstvého betonu z autodomíchávače. Viz. Obr. 1: Sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2 a 

Tab. 1: Klasifikace sednutí kužele podle ČSN EN 12350-2 u bodu Kontrola dodávky 

podkladního betonu. 

Z vzorků odebraných z šesti náhodně zvolených dodávek čerstvého betonu pro 

každý celek budou na staveništi vyrobeny zkušební krychle o hranách 150 mm, které 

budou odeslány na laboratorní zkoušky. Po 28 dnech se na krychlích zjišťuje pevnost 

betonu v tlaku a odolnost povrchu betonu proti působení vody. 

 

Kontrola provedení betonáže 

Při provádění betonáže kontroluje mistr ukládání a zhutňování čerstvého betonu. 

Do bednění se smí ukládat čerstvý beton tak, aby byla max. přípustná výška volného pádu 

čerstvého betonu 1,5 m, aby nedocházelo k jeho rozmísení. 

Beton se musí ukládat a hutnit tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 

řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton 

dosáhl stanovené pevnosti. 

Ukládání a zhutňování čerstvého betonu musí být prováděno takovou rychlostí, aby 

se zabránilo špatnému spojení vrstev, ale také aby nedocházelo k nadměrným sedáním 

nebo přetěžováním bednění. 

Beton se musí ukládat ve vrstvách, aby tloušťka zhutňované vrstvy nebyla větší než 

1,3 násobek účinné délky hlavice ponorného vibrátoru a aby hlavice vnikala alespoň 50 – 

100 mm do předchozí zhutněné vrstvy. Jednotlivé vpichy je třeba vést tak, aby 

nedocházelo ke styku hlavice s bedněním nebo výztuží. 

Při hutnění vibrační latí by tloušťka vrstvy neměla být větší než 200 mm. 

 

Kontrola ošetřování betonu 

Mistr kontroluje správné ošetřování povrchu betonu. Musí být zajištěno pozvolné 

vypařování vody z povrchu betonu. Kontroluje, zda je povrch betonu stále vlhký a jeho 
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mlžení vodou v krátkých intervalech případně překryt povrchu vlhkou geotextilií, nebo 

folií.  

Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C dokud beton nedosáhne pevnosti v 

tlaku větší než 5 MPa, při kterém odolá působení mrazu bez poškození. 

Viz. Tab. 2: Nejkratší doba ošetřování betonu podle ČSN EN 1367-1 u bodu 

Kontrola ošetřování podkladního betonu. 

 

Kontrola pevnosti betonu 

Mistr kontroluje pevnost betonu v tlaku pomocí Schmidtova kladívka, aby určil 

správnou dobu odbednění konstrukce. Poměrná hodnota pevnosti betonu při odbednění by 

se měla pohybovat v rozmezí 50 až 70 % zaručené pevnosti betonu dané jakostní třídy. 

Při odbedňování nesmí dojít k mechanickému poškození konstrukce. Po odbednění 

se provádí začištění povrchů od větších nálitků, které jsou odstraněny ztržením a 

odstranění otřepů ve stycích bednících dílců. Vyspraví se nerovná místa. 

 

1.3 Výstupní kontroly 

 

Kontrola provedení prostupů 

Stavbyvedoucí společně s mistrem a technickým dozorem investora zkontrolují 

podle projektové dokumentace umístění vybetonovaných prostupů, jejich tvar a rozměry. 

Kontrola se provádí měřením pomocí svinovacího metru. Odchylka rozměrů otvorů by 

neměla přesáhnout ± 12 mm.   

 

Kontrola geometrické přesnosti 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora zkontrolují půdorysné umístění 

základových pásů podle projektové dokumentace. Maximální dovolená odchylka je ± 20 

mm. Šířka průřezu základového pásu se smí lišit nejvíce o ± 6 mm. Také kontrolují 

měřením vodováhou odklon konstrukce od svislice, která může být maximálně ± 8 mm. 

Rovinnost betonové konstrukce se kontroluje pomocí dvoumetrové latě. Odchylka nesmí 

být větší než 5 mm na dvoumetrové lati. Nivelačním přístrojem se zaměří výška rohů 

základových pásů. Dovolené výškové odchylky se určí podle tabulky. 
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DOVOLENÉ VÝŠKOVÉ ODCHYLKY PODLE DÉLKY 

KONSTRUKCE  

Do 1 m Nad 1 m do 4 m Nad 4 m do 10 m Nad 10 m do 16 m Nad 16 m 

± 4 mm ± 6 mm ± 12 mm ± 15 mm ± 20 mm 

Tab. 3: Dovolené výškové odchylky podle délky konstrukce podle ČSN 73 0210-2 

 

Kontrola povrchu betonu 

Stavbyvedoucí a mistr společně s technickým dozorem investora vizuálně 

zkontrolují povrch podkladní betonové mazaniny. Kontroluje se, zda na povrchu nejsou 

praskliny, díry a štěrková hnízda. Celková plocha pórů smí zabírat maximálně 5%. 

 

Kontrola jakosti betonu 

Stavbyvedoucí odešle tři betonové krychle o hraně 150 mm podle ČSN EN 12390-3 

Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: pevnost v tlaku zkušebních těles, do akreditované 

laboratoře, která na zkušebních tělesech ve stáří 28 dní provede kontrolu krychelné 

pevnosti betonu v tlaku. 

Objemová hmotnost vzorů ve vysušeném stavu se určuje pomocí ČSN EN 12390-7 

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu. Beton se 

zatřiďuje do kategorií – lehký beton, obyčejný beton nebo těžký beton. 

 

Tab. 4: Rozdělení do pevnostních tříd betonu podle ČSN 206-1 
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Zkratky:

PD - Projektová dokumentace; SV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; SOD - Smlouva o dílo; S - Statik; SD - Stavební deník; TP - Technologický předpis; M - Mistr;

GD - Geodet

Normy:

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění, část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění, část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - část 1: Společná ustanovení

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně

ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - část 1: Odběr vzorků

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - část 2: Zkoška sednutím

ČSN EN 206-1 Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

ČSN EN 12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu - část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002

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

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

Zákon 350/2012 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
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2 Kontrolní a zkušební plán pro podkladní betonovou mazaninu 

2.1 Vstupní kontroly 

 

Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují, zda je na staveništi 

přítomna projektová dokumentace. U dokumentace je nutné ověřit její úplnost, správnost, 

platnost a schválení označené na výkresech. 

 

Kontrola provedení základových pasů 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda rozměry 

základových pasů odpovídají rozměrům v projektové dokumentaci. Pomocí dvoumetrové 

latě kontrolují rovinnost betonové konstrukce, která musí být do 5 mm na dvoumetrové 

lati. 

 

Kontrola dodávky bednění 

Stavbyvedoucí společně s mistrem zkontrolují správnost druhu dodaného bednění, 

čistotu a neporušenost jednotlivých dílů a součástí. Při dodávce se kontroluje správné 

množství podle dodacího listu. 

 

Kontrola dodávky štěrku 

Stavbyvedoucí společně s mistrem zkontrolují, zda se dodaný druh štěrku a jeho 

množství shoduje s dodacím listem a objednávkou. 

 

Kontrola dodávky výztuže 

Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují při dodávce výztuží správnou třídu oceli podle 

identifikačního štítku. Dále kontrolují kvalitu, správné rozměry a množství dodávky KARI 

sítí. Povrch sítí musí být bez nečistot.  

Kontroluje se vždy namátkově několik prutů pomocí posuvného měřítka a 

svinovacího metru. 
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2.2 Mezioperační kontroly 

 

Kontrola klimatických podmínek 

Mistr průběžně kontroluje klimatické podmínky na stavbě, které každodenně 

zapisuje do stavebního deníku. Kontroluje před zahájením prací. 

Veškeré práce musí být prováděny za příznivých klimatických podmínek. Teplota 

při betonáži nesmí klesnout pod + 5 °C. Práce musí být přerušeny i v případě, že rychlost 

větru překročí rychlost 10 m/s, za bouře nebo za hustého a trvalého deště. V průběhu prací 

nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. 

 

Kontrola výšky štěrkové vrstvy 

Mistr kontroluje náhodně během provádění štěrkové vrstvy kontrolu výšku štěrkové 

vrstvy a její rovinnost. Maximální možná vodorovná odchylka je 10 mm na 4 metrové lati. 

 

Kontrola zhutn ění štěrkové vrstvy 

Kontrolu zhutnění štěrkové vrstvy provede stavbyvedoucí pomocí zkoušky lehkou 

dynamickou deskou. Měření provede na několika náhodně vybraných místech zhutněné 

vrstvy. 

 

Kontrola provedení bednění 

Stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují geometrii, stabilitu a těsnost bednění. 

Rovinnost a těsnost bednění musí být taková, aby při vkládání a hutnění jím nepronikaly 

jemné součásti betonové mazaniny. 

Z částí, které se budou betonovat, musí být odstraněny zbytky vázacího drátu, prach 

a jiné nečistoty a ze dna bednění musí být odvedena veškerá voda. Kontroluje se, jestli je 

na povrch bednění nanesen odbedňovací přípravek pro snadné odbednění. 

 

Kontrola provedení výztuže 

Před zahájením betonáže kontroluje stavbyvedoucí, mistr a statik provedení 

železářských prací. Ověřují správný druh, profil a počet použitých výztuží, jejich délku a 

tvar podle projektové dokumentace. Kontrolují také počet a tvar třmínků. 

Odchylky polohy os prutů stykovaných na místě nesmí být větší než 5 mm pro 

profily o průměru do 40 mm. Minimální stanovené krytí výztuže betonem je dáno 
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projektovou dokumentací a kontroluje se jeho zajištění pomocí distančních tělísek a 

vložek. 

Povrch výztuže nesmí být znečištěn škodlivými látkami, jako je olej, mazivo, 

mastnota nebo barva a musí být zbaven koroze. Nakonec se kontroluje, jestli je výztuž 

řádně svázaná a zajištěna proti posunutí při betonáži. 

Po betonování se zkontrolují vyčnívající pruty, jejich správná poloha pro stykování 

a opatření krytkami proti nebezpečí zranění pracovníku a znečištění výztuže. 

 

Kontrola provedení prostupů 

Mistr zkontroluje polohu umístění prostupů pro inženýrské sítě podle projektové 

dokumentace. Tolerance jejich umístění ve výztuži a bednění je ± 50 mm 

 

Kontrola dodávky betonové mazaniny 

Stavbyvedoucí při každé dodávce betonové mazaniny na staveniště, zkontroluje 

podle projektové dokumentace a dodacího listu pevnostní třídu mazaniny, stupeň 

agresivity prostředí, maximální zrno kameniva, obsah chloridů a konzistenci betonové 

mazaniny. U každé dodávky je také nutné kontrolovat její množství. 

Stupeň konzistence se u betonové mazaniny ověří pomocí metody sednutí kužele 

podle ČSN EN 12350-2, Zkouška sednutím. Vzorek se odebírá po vyprázdnění cca 0,3 m3 

čerstvého betonu z autodomíchávače. Viz. Obr. 1: Sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2 a 

Tab. 1: Klasifikace sednutí kužele podle ČSN EN 12350-2, KZP základové pásy - kontrola 

dodávky podkladního betonu. 

Z vzorků odebraných z šesti náhodně zvolených dodávek čerstvého betonu pro 

každý celek budou na staveništi vyrobeny zkušební trámečky 160 x 40 x 40 mm uložených 

ve vlhkém prostředí, které budou odeslány na laboratorní zkoušky. Po 28 dnech se na 

trámečcích zjišťuje pevnost betonové mazaniny v tlaku a odolnost povrchu betonové 

mazaniny proti působení vody. 

 

Kontrola provedení betonáže 

Při provádění betonáže kontroluje mistr ukládání a zhutňování betonové mazaniny. 

Do bednění se smí ukládat betonová mazanina tak, aby byla max. přípustná výška volného 

pádu betonové mazaniny 1,5 m, aby nedocházelo k jejímu rozmísení. 
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Betonová mazanina se musí ukládat a hutnit tak, aby veškerá výztuž a 

zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněné betonové mazanině v mezích 

dovolených odchylek krytí a aby betonová mazanina dosáhl stanovené pevnosti. 

Ukládání a zhutňování betonové mazaniny musí být prováděno takovou rychlostí, 

aby se zabránilo špatnému spojení vrstev, ale také aby nedocházelo k nadměrným sedáním 

nebo přetěžováním bednění. 

Při hutnění vibrační latí by tloušťka vrstvy neměla být větší než 200 mm.  

 

Kontrola ošetřování betonové mazaniny 

Mistr kontroluje správné ošetřování povrchu betonové mazaniny. Musí být 

zajištěno pozvolné vypařování vody z povrchu mazaniny. Kontroluje, zda je povrch 

mazaniny stále vlhký a jeho mlžení vodou v krátkých intervalech případně překryt povrchu 

vlhkou geotextilií, nebo folií.  

Teplota povrchu betonové mazaniny nesmí klesnout pod 0°C dokud mazanina 

nedosáhne pevnosti v tlaku větší než 5 MPa, při kterém odolá působení mrazu bez 

poškození. 

Viz. Tab. 2: Nejkratší doba ošetřování betonu podle ČSN EN 1367-1, KZP 

základové pásy – kontrola ošetřování podkladního betonu. 

 

Kontrola pevnosti betonové mazaniny 

Mistr kontroluje pevnost betonu v tlaku pomocí Schmidtova kladívka, aby určil 

správnou dobu odbednění konstrukce. Poměrná hodnota pevnosti betonové mazaniny při 

odbednění by se měla pohybovat v rozmezí 50 až 70 % zaručené pevnosti betonové 

mazaniny. 

Při odbedňování nesmí dojít k mechanickému poškození konstrukce. Po odbednění 

se provádí začištění povrchů od větších nálitků, které jsou odstraněny ztržením a 

odstranění otřepů ve stycích bednících dílců. Vyspraví se nerovná místa. 

 

2.3 Výstupní kontroly 

 

Kontrola provedení prostupů 

Stavbyvedoucí společně s mistrem a technickým dozorem investora zkontrolují 

podle projektové dokumentace umístění vybetonovaných prostupů, jejich tvar a rozměry. 

Kontrola se provádí měřením pomocí svinovacího metru. Odchylka rozměrů otvorů by 
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neměla přesáhnout ± 12 mm.  

 

Kontrola geometrické přesnosti 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora zkontrolují rovinnost betonové 

mazaniny. Odchylka nesmí být větší než 5 mm na dvoumetrové lati. Nivelačním přístrojem 

se zaměří výška rohů podkladní betonové mazaniny. Dovolené výškové odchylky se určí 

podle tabulky Tab. 3: Dovolené výškové odchylky podle délky konstrukce podle ČSN 73 

0210-2 KZP základové pásy - Kontrola geometrické přesnosti. 

 

Kontrola povrchu betonové mazaniny 

Stavbyvedoucí a mistr společně s technickým dozorem investora vizuálně 

zkontrolují povrch podkladní betonové mazaniny. Kontroluje se, zda na povrchu nejsou 

praskliny, díry a štěrková hnízda. Celková plocha pórů smí zabírat maximálně 5%.  

 

Kontrola jakosti betonové mazaniny 

Stavbyvedoucí odešle tři betonové trámečky o rozměrech 160 x 40 x 40 mm 

uložené ve vlhkém prostředí do akreditované laboratoře, která na zkušebních tělesech ve 

stáří 28 dní provede kontrolu krychelné pevnosti betonové mazaniny v tlaku. 
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Zkratky:

PD - Projektová dokumentace; SV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; SOD - Smlouva o dílo; S - Statik; SD - Stavební deník; TP - Technologický předpis; M - Mistr;

GD - Geodet

Normy:

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění, část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění, část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - část 1: Společná ustanovení

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně

ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - část 1: Odběr vzorků

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - část 2: Zkoška sednutím

ČSN EN 206-1 Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

ČSN EN 12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu - část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002

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

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

Zákon 350/2012 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
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3 Kontrolní a zkušební plán pro opěrnou monolitickou zeď 

3.1 Vstupní kontroly 

 

Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují, zda je na staveništi 

přítomna projektová dokumentace. U dokumentace je nutné ověřit její úplnost, správnost, 

platnost a schválení označené na výkresech. 

 

Kontrola podkladní betonové mazaniny 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda všechny rozměry 

podkladní betonové mazaniny odpovídají rozměrům v projektové dokumentaci. Pomocí 

dvoumetrové latě kontrolují rovinnost betonové konstrukce, která musí být do 5 mm na 

dvoumetrové lati. 

 

Kontrola dodávky systémového bednění 

Stavbyvedoucí společně s mistrem zkontrolují správnost druhu dodaného bednění, 

čistotu a neporušenost jednotlivých dílů a součástí. Při dodávce se kontroluje správné 

množství podle dodacího listu. 

 

Kontrola dodávky výztuže 

Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují při dodávce výztuží správnou třídu oceli podle 

identifikačního štítku. Dále kontrolují kvalitu, správné rozměry a množství dodávky 

výztuží. Povrch prutů musí být bez nečistot.  

Kontroluje se vždy namátkově několik prutů pomocí posuvného měřítka a 

svinovacího metru. 

 

3.2 Mezioperační kontroly 

 

Kontrola klimatických podmínek 

Mistr průběžně kontroluje klimatické podmínky na stavbě, které každodenně 

zapisuje do stavebního deníku. Kontroluje před zahájením prací. 

Veškeré práce musí být prováděny za příznivých klimatických podmínek. Teplota 

při betonáži nesmí klesnout pod + 5 °C. Práce musí být přerušeny i v případě, že rychlost 
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větru překročí rychlost 10 m/s, za bouře nebo za hustého a trvalého deště. V průběhu prací 

nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. 

 

Kontrola provedení výztuže 

Před zahájením betonáže kontroluje stavbyvedoucí, mistr a statik provedení 

železářských prací. Ověřují správný druh, profil a počet použitých výztuží, jejich délku a 

tvar podle projektové dokumentace. Kontrolují také počet a tvar třmínků. 

Odchylky polohy os prutů stykovaných na místě nesmí být větší než 5 mm pro 

profily o průměru do 40 mm. Minimální stanovené krytí výztuže betonem je dáno 

projektovou dokumentací a kontroluje se jeho zajištění pomocí distančních tělísek a 

vložek. 

Povrch výztuže nesmí být znečištěn škodlivými látkami, jako je olej, mazivo, 

mastnota nebo barva a musí být zbaven koroze. Nakonec se kontroluje, jestli je výztuž 

řádně svázaná a zajištěna proti posunutí při betonáži. 

Po betonování se zkontrolují vyčnívající pruty, jejich správná poloha pro stykování 

a opatření krytkami proti nebezpečí zranění pracovníku a znečištění výztuže. 

 

Kontrola provedení systémového bednění 

Stavbyvedoucí společně s mistrem kontrolují geometrii, stabilitu a těsnost bednění. 

Rovinnost a těsnost bednění musí být taková, aby při vkládání a hutnění jím nepronikaly 

jemné součásti čerstvého betonu. Bednění musí být zabezpečeno proti posunutí a uvolnění. 

U systémového bednění jsou dovoleny odchylky polohy délky a šířky maximálně ± 12 

mm, výšková tolerance ± 20 mm. Odklon od svislice může mít maximální dovolenou 

odchylku ± 8 mm a světlý rozměr otvorů ± 12 mm. 

Z částí, které se budou betonovat, musí být odstraněny zbytky vázacího drátu, prach 

a jiné nečistoty a ze dna bednění musí být odvedena veškerá voda. Kontroluje se, jestli je 

na povrch bednění nanesen odbedňovací přípravek pro snadné odbednění. 

 

Kontrola dodávky čerstvého betonu 

Stavbyvedoucí při každé dodávce čerstvého betonu na staveniště, zkontroluje podle 

projektové dokumentace a dodacího listu pevnostní třídu čerstvého betonu, stupeň 

agresivity prostředí, maximální zrno kameniva, obsah chloridů a konzistenci čerstvého 

betonu. U každé dodávky je také nutné kontrolovat její množství. 



118 
 

Stupeň konzistence se u čerstvého betonu ověří pomocí metody sednutí kužele 

podle ČSN EN 12350-2, Zkouška sednutím. Vzorek se odebírá po vyprázdnění cca 0,3 m3 

čerstvého betonu z autodomíchávače. Viz. Obr. 1: Sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2 a 

Tab. 1: Klasifikace sednutí kužele podle ČSN EN 12350-2, KZP základové pásy - kontrola 

dodávky podkladního betonu. 

Z vzorků odebraných z šesti náhodně zvolených dodávek čerstvého betonu pro 

každý celek budou na staveništi vyrobeny zkušební krychle o hranách 150 mm, které 

budou odeslány na laboratorní zkoušky. Po 28 dnech se na krychlích zjišťuje pevnost 

betonu v tlaku a odolnost povrchu betonu proti působení vody. 

 

Kontrola provedení betonáže 

Při provádění betonáže kontroluje mistr ukládání a zhutňování čerstvého betonu. 

Do bednění se smí ukládat čerstvý beton tak, aby byla max. přípustná výška volného pádu 

čerstvého betonu 1,5 m, aby nedocházelo k jeho rozmísení. 

Beton se musí ukládat a hutnit tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 

řádně uloženy ve zhutněném betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton 

dosáhl stanovené pevnosti. 

Ukládání a zhutňování čerstvého betonu musí být prováděno takovou rychlostí, aby 

se zabránilo špatnému spojení vrstev, ale také aby nedocházelo k nadměrným sedáním 

nebo přetěžováním bednění. 

Beton se musí ukládat ve vrstvách, aby tloušťka zhutňované vrstvy nebyla větší než 

1,3 násobek účinné délky hlavice ponorného vibrátoru a aby hlavice vnikala alespoň 50 – 

100 mm do předchozí zhutněné vrstvy. Jednotlivé vpichy je třeba vést tak, aby 

nedocházelo ke styku hlavice s bedněním nebo výztuží. 

 

Kontrola ošetřování betonu 

Mistr kontroluje správné ošetřování povrchu betonu. Musí být zajištěno pozvolné 

vypařování vody z povrchu betonu. Kontroluje, zda je povrch betonu stále vlhký a jeho 

mlžení vodou v krátkých intervalech případně překryt povrchu vlhkou geotextilií, nebo 

folií.  

Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C dokud beton nedosáhne pevnosti v 

tlaku větší než 5 MPa, při kterém odolá působení mrazu bez poškození.   

Viz. Tab. 2: Nejkratší doba ošetřování betonu podle ČSN EN 1367-1, KZP 

základové pásy – kontrola ošetřování podkladního betonu. 
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Kontrola pevnosti betonu 

Mistr kontroluje pevnost betonu v tlaku pomocí Schmidtova kladívka, aby určil 

správnou dobu odbednění konstrukce. Poměrná hodnota pevnosti betonu při odbednění by 

se měla pohybovat v rozmezí 50 až 70 % zaručené pevnosti betonu dané jakostní třídy. 

Při odbedňování nesmí dojít k mechanickému poškození konstrukce. Po odbednění 

se provádí začištění povrchů od větších nálitků, které jsou odstraněny ztržením a 

odstranění otřepů ve stycích bednících dílců. Vyspraví se nerovná místa. 

 

3.3 Výstupní kontroly 

 

Kontrola geometrické přesnosti 

Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora zkontrolují půdorysné umístění 

opěrné zdi podle projektové dokumentace. Maximální dovolená odchylka je ± 20 mm. 

Šířka průřezu monolitické zdi se smí lišit nejvíce o ± 6 mm. Také kontrolují měřením 

vodováhou odklon konstrukce od svislice, která může být maximálně ± 8 mm. Rovinnost 

betonové konstrukce se kontroluje pomocí dvoumetrové latě. Odchylka nesmí být větší než 

5 mm na dvoumetrové lati. Nivelačním přístrojem se zaměří výška rohů opěrné 

monolitické zdi. Dovolené výškové odchylky se určí podle tabulky. 

Tab. 3: Dovolené výškové odchylky podle délky konstrukce podle ČSN 73 0210-2 

KZP základové pásy - Kontrola geometrické přesnosti. 

 

Kontrola povrchu betonu 

Stavbyvedoucí a mistr společně s technickým dozorem investora vizuálně 

zkontrolují povrch podkladní betonové mazaniny. Kontroluje se, zda na povrchu nejsou 

praskliny, díry a štěrková hnízda. Celková plocha pórů smí zabírat maximálně 5%.   

 

Kontrola jakosti betonu 

Stavbyvedoucí odešle tři betonové krychle o hraně 150 mm podle ČSN EN 12390-3 

Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: pevnost v tlaku zkušebních těles, do akreditované 

laboratoře, která na zkušebních tělesech ve stáří 28 dní provede kontrolu krychelné 

pevnosti betonu v tlaku. 
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Objemová hmotnost vzorů ve vysušeném stavu se určuje pomocí ČSN EN 12390-7 

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu. Beton se 

zatřiďuje do kategorií – lehký beton, obyčejný beton nebo těžký beton. 

Tab. 4: Rozdělení do pevnostních tříd betonu podle ČSN 206-1, KZP základové 

pásy – kontrola jakosti betonu. 



PŘEDMĚT KONTROLY KRITERIUM KVALITY
KONTROLU 

PROVEDE

ZPŮSOB 

KONTROLY

ČETNOST 

KONTROLY

VÝSLEDK 

KONTROLY

VYHOVUJE / 

NEVYHOVUJE

KONTROLU 

PROVEDL

KONTROLU 

PROVĚŘIL

KONTROLU 

PŘEVZAL

Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis

PD Jméno Jméno Jméno
ČSN EN 13670-1 Datum Datum Datum

Tech. List Podpis Podpis Podpis
PD Jméno Jméno Jméno

ČSN EN 13670-1 Datum Datum Datum
ČSN EN 10080 Podpis Podpis Podpis

Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis

Zápis do SD

Zápis do SD

9.
Kontrola provedení 

betonáže
Jednorázově Zápis do SD

Vizuálně, 

měřením
M

ČSN EN 206-1                      

ČSN EN 13670-1

5.

SV, M

Kontrola dodávky 

systémového bednění

Kontrola dodávky výztuží

Jednorázově

Kontrola PD ČSN, SOD VizuálněSV, TDI Jednorázově Zápis do SD

Jednorázově

Vizuálně

VizuálněSV, M

SV, M

Kontrola provedení 

podkladní betonové 

mazaniny

Jednorázově Zápis do SD
Vizuálně, 

měřením
SV, TDI, M

PD                                  

ČSN 73 0405                            

ČSN 730420

1.

3.

4.

TP

Kontrola ošetřování 

betonu

Kontrola klimatických 

podmínek

Kontrola provedení 

výztuže

Kontrola provedení 

systémového bednění

Kontrola dodávky 

čerstvého betonu

2.

10.

11. Kontrola pevnosti betonu

ČSN EN 13670-1

PD                                             

ČSN EN 13670-1                                   

ČSN EN 206-1

6.

7.

8.

PD                                       

ČSN EN 206-1                        

ČSN EN 12350-2

ČSN 73 0210-1

ČSN EN 206-1                                  

ČSN EN 13670-1

SV, M

SV, S, M

SV, M

SV

M

Vizuálně, 

měřením

Vizuálně, 

měřením

Vizuálně

Vizuálně

V
ST

U
P

N
Í

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í

Zápis do SD

Zápis do SD

Zápis do SD

Zápis do SD

Zápis do SD

Zápis do SD

Jednorázově

Jednorázově

Každý den

Jednorázově

Jednorázově

Jednorázově

Vizuálně

Měřením
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PŘEDMĚT KONTROLY KRITERIUM KVALITY
KONTROLU 

PROVEDE

ZPŮSOB 

KONTROLY

ČETNOST 

KONTROLY

VÝSLEDK 

KONTROLY

VYHOVUJE / 

NEVYHOVUJE

KONTROLU 

PROVEDL

KONTROLU 

PROVĚŘIL

KONTROLU 

PŘEVZAL

Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Jméno Jméno Jméno
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis

Zkratky:

PD - Projektová dokumentace; SV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; SOD - Smlouva o dílo; S - Statik; SD - Stavební deník; TP - Technologický předpis; M - Mistr;

GD - Geodet

Normy:

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění, část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění, část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - část 1: Společná ustanovení

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2: Vytyčovací odchylky

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně

ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - část 1: Odběr vzorků

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - část 2: Zkoška sednutím

ČSN EN 206-1 Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

ČSN EN 12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu - část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002

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

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

Zákon 350/2012 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

14.

Kontrola geometrické 

přesnosti

Kontrola povrchu betonu

Kontrola jakosti betonu

12.

13.

SV, M, TDI

SV, S, TDI

SV, M, TDI

PD                                                     

ČSN 73 0210-2

PD                                        

ČSN EN 12390-3

PD                                       

ČSN 73 0205
Vizuálně

Vizuálně, 

měřením

V
ÝS

TU
P

N
Í

Zápis do SD

Zápis do SD

Zápis do SD, 

protokol

Jednorázově

Jednorázově

JednorázověMěřením
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1 Základní údaje o stavbě 

1.1 Identifika ční údaje 

Stavba: Polyfunkční dům 

Místo stavby: katastrální území Zlín, ulice Partyzánská, p. st. 649/1 

Stavebník: GMX Real, s.r.o., V Úvozu 537, Zlín – Malenovice, 763 02 

IČO: 29220602 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Mlčoch, Dolnoveská 9, Fryšták, 763 16 ČKAIT 

1300374 

Odpovědný projektant: Ing. Martin Nedbálek, Dukelská 4012, Zlín, 760 01 

Statická část: Ing. Jiří Stehno, Bartošova 16, Zlín, 760 01 

 

1.2 Základní popis stavby 

 Parcela 649/1 učená pro stavbu polyfunkčního domu se nachází v katastrálním 

území města Zlína, v jeho severovýchodní části. Pozemek je ve vlastnictví investora – 

GMX Real s.r.o. Výměra parcely je 340 m2. Pozemek je nezastavěný, nachází se v řadové 

výstavbě domů. Pozemek je dobře přístupný z jižní strany, kterou sousedí s jednosměrnou 

ulicí Partyzánská, na které je zřízeno kolmé stání pro osobní automobily. Východní část 

parcely sousedí s bytovým domem, který je postaven v hranici sousední parcely. Na 

severní část pozemku navazuje zahrada s dětským hřištěm. Na pozemku sousedícím 

západně od zájmového území je vystavěn bytový dům se 6 nadzemními podlažími.  

Terén je zpočátku mírně svažitý, ale přechází v prudký svah, který je ukončen 

stávající opěrnou zídkou oddělující sousední pozemek. Inženýrskogeologický průzkum 

prokázal, že podloží zájmového území je tvořeno jílovci a pískovci s pevným charakterem. 

Pozemek se nenachází v záplavovém území řeky Dřevnice. Hladina podzemní vody se 

nachází přibližně 3 m pod povrchem terénu a nebude mít žádný vliv na základovou spáru. 

Zásobování energií a vodou bude realizováno ze stávajících inženýrských sítí, které jsou 

vedeny podél pozemku pod chodníkem v ulici Partyzánská. 

Objekt je založen na pasech z prostého betonu i železobetonových pasech. Na 

severní straně je dále zrealizovaná opěrná železobetonová zeď, zachycující tlaky zeminy. 

Konstrukční systém objektu je navržený jako zděný, půdorysné rozměry jsou 21,98 

m x 11,27 m. Západní část objektu je navržena jako dvoupodlažní, východní část jako 

čtyřpodlažní a navazuje na sousední čtyřpodlažní dům. Konstrukční výška 1NP je 3,160 m, 

2NP je 3 m. Konstrukční výška 3NP a 4NP je 2,97 m. Nosné zdi jsou z tvárnic 
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POROTHERM 30 P+D na na cementovou maltu pevnosti v tlaku 5,0 MPa. V místech s 

největšími soustředěnými tlaky v 1NP a 2NP jsou navrženy čtvercové železobetonové 

sloupy o rozměrech 300 x 300 mm. Vodorovné ztužení nosného systému zajišťuje 

monolitická železobetonová stropní deska z betonu C20/25 a výztuží oceli 10505. Vnitřní 

dělící příčky jsou navrženy z tvárnic POROTHERM 17,5 P+D, 11,5 P+D a 8 P+D na 

vápenocementovou maltu pevnosti 2,5 MPa. Pro vytvoření otvorů v nosných stěnách 

budou využity překlady POROTHERM 23,8 od délky 1250 mm do délky 2750 mm. Pro 

otvory v příčkách budou využity ploché překlady POROTHERM 11,5 délek 1000 mm a 

1250 mm. 

V objektu bude také osobní výtah, který bude uzavřen v železobetonové šachtě z 

betonu C 20/25 a vyztuženého ocelí 10505. Tloušťka stěny výtahové šachty bude 150 mm. 

Kolem šachty je ovinuto trojramenné monolitické železobetonové schodiště. 

 Pro zastřešení objektu je navržena plochá střecha. V západní části nad 2NP jsou pro 

osvětlení navrženy dva střešní světlíky o průměru 1600 mm. Další dva střešní světlíky o 

průměru 1000 mm jsou navrženy ve východní části nad 4NP. Střecha bude zatravněna, 

bude použit střešní systém OPTIGREEN. 

 

2 Požadavky na staveniště 

2.1 Obecné požadavky podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

2.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 

 Protože se staveniště nachází v zastavěném území, musí být podle n. v. č. 591/2006 

sb. oploceno minimálně do výšky 1,8 m. Staveniště je nutné oplotit z jižní a západní 

strany. K oplocení severní části staveniště se využije stávající opěrná zeď s oplocením. 

Východní část staveniště není nutné oplocovat, nachází se zde stávající sousední objekt. 

Délka oplocení je cca 50,1 m. K oplocení jižní části staveniště bude využito mobilního 

oplocení PV1 s rámem vyplněným pevnou drátěnou sítí, s ochranou proti přelezení. Dílce 

mobilního oplocení budou kotveny do betonových patek. K oplocení západní části 

staveniště bude využito oplocení z pletiva, které bude uchyceno na trubky, vzdálené od 

sebe maximálně 2,5 m. Výška obou typů oplocení bude 2,0 m. 

Vstup na staveniště bude umožněn bránou v oplocení, která bude uzamykatelná, 

aby se zabránilo vstupu nepovolaným osobám. Brána bude označena značkou zákaz vstupu 

a vjezdu nepovolaným fyzickým osobám. 
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Při dopravě a manipulaci a materiálů, strojů, dopravních prostředků a břemen na 

staveništi, nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.  

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

dopravních komunikací. 

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.  

 

2.1.2 Zařízení pro rozvod energie 

 Na staveništi bude rozváděna elektrická energie o nízkém napětí 400/230V. 

Rozvaděče budou vedeny pod terénem v rýhách, rozvody budou opatřeny chráničkami a 

zasypány pískem. Dále budou používány tři staveništní rozvaděče. Rozvody energie na 

staveništi musí být používány takovým způsobem, aby nebyly zdrojem nebezpečí vzniku 

požáru nebo výbuchu. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 

být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech, které 

sleduje stavbyvedoucí. 

Hlavní vypínač elektrického zařízení bude umístěný u buňky stavbyvedoucího, aby 

byl snadno přístupný, bude označen značkou „HLAVNÍ VYPÍNA Č ELEKTRICKÉHO 

PROUDU“ a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním musí být 

seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 

 

2.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce, musí být pevná a stabilní 

s ohledem na počet, které se zde zdržují, maximální zatížení nebo povětrnostním vlivům. 

Stavbyvedoucí provádí pravidelné odborné prohlídky pracoviště. Prohlídku provede 

zvláště po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu 

a pevnost. 

Materiál, nářadí a stroje se na staveništi skladují tak, jak je popsáno v kapitole 2.3.1 

Skladování a manipulace s materiálem, aby nevznikalo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 

majetku nebo životního prostředí. 

Stavbyvedoucí přeruší práci, jakmile by její pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí. Práce budou také přerušeny, 
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pokud by vedla k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých 

povětrnostních vlivů, nevyhovujícího stavu technické konstrukce nebo stroje, živelné 

události, popřípadě jiných nepředvídatelných okolností. Při přerušení práce zajistí 

stavbyvedoucí provedení nezbytných opatření k ochraně zdraví fyzických osob a vyhotoví 

zápis o provedených opatřeních. 

 Při pracích na místech s nebezpečím pádu z výšky, zajistí stavbyvedoucí, aby na 

těchto pracovištích nepracovali fyzické osoby samostatně a aby byly seznámeny s pravidly 

dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro včasné poskytnutí 

první pomoci. 

 

2.2 Bližší minimální požadavky na BOZP při provozu a používání strojů a nářadí 

na staveništi podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 Před použitím stroje stavbyvedoucí seznámí obsluhu stroje s místními provozními a 

pracovními podmínkami, které mají vliv na bezpečnost práce na staveništi, jimiž jsou 

zejména únosnost půdy, uložení podzemních vedení technické infrastruktury. 

Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, je nutné, aby je obsluha stroje 

používala při všech pracovních činnostech stroje a zajistila stroj proti zaboření, posunutí 

nebo uvolnění. 

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 

 

2.2.2 Stroje pro zemní práce 

Stroje pro zemní práce vykonávající pracovní činnost nebo pohyb v takové 

vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho 

zřícení. Tato vzdálenost je stanovena v technologickém postupu nebo ji stanoví 

zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. Pod stěnou nebo svahem stroj 

pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí 

jeho zasypání. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 

techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho 

stability. 
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Při použití více strojů na zemní práce na jednom pracovišti, musí mezi nimi být 

taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby nebylo do dopravního prostředku 

naráženo. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně.  

Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 

výhledu obsluhy. 

Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 

na zem nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem 

k používání. Není-li v návodu stanoveno jinak, je stroji pro zemní práce zakázáno 

roztloukat horninu dnem lopaty nebo urovnávat terén otáčením lopaty. 

Před zahájením zemních prací je nutné provést nezbytná opatření, aby stroj 

nenarazil radlicí na vyčnívající pevné překážky, jako jsou kameny, pařezy nebo silné 

kořeny, které je nutné předem odstranit, předem narušit, případně viditelně označit. Převisy 

vzniklé během zemních prací je nutné neprodleně odstranit. 

Je-li stroj v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před strojem 

ve směru jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 

 

2.2.3 Míchačky 

 Před zahájením prací, musí být kontinuální míchačka řádně ustavena a musí být 

zajištěno řádné připojení k silu se suchými sypkými hmotami. Při provozu míchačky je 

jakkoliv zakázáno zasahovat do míchacích hřídelí, dopravního šneku nebo vyfukovacího 

zařízení. Čištění a údržba se smí provádět jen, když není míchačka v provozu. Na 

konstrukci míchačky se nesmí vstupovat, pokud je stroj připojen na k přívodu elektrické 

energie. 

 

2.2.4 Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 

 Před jízdou po ukončení plnění nebo vyprazdňování autodomíchávače zkontroluje 

řidič zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě jej v této poloze v souladu 

s návodem k používání zajistí. 

Při přejímce a při ukládání betonových směsí musí vozidlo stát na místě k tomu 

určeném, které bude přehledné dostatečně únosné, bez překážek, které by ztěžovaly 

manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
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2.2.5 Čerpadla směsi a strojní omítačky 

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. 

Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 

návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

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. 

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. 

Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 

Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd vozidel. 

Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a 

ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci 

čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

 

2.2.6 Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

Dopravní hadice a potrubí je nutné před přečerpáváním sypkých hmot prohlédnout. 

Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat. Spojovat hadice mezi sebou 

navzájem a s pevným potrubím lze jen nepoškozenými a k tomu určenými spojkami a 

koncovkami. 

V průběhu přečerpání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho 

přeplnění. Při provozu a údržbě sila sypkých hmot se postupuje podle návodu k používání. 

 

2.2.7 Vibrátory 

 Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo ručně ovládána, bude 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.  

 Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
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oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání.  

 

2.2.8 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

2.2.9 Přeprava strojů 

 Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění rypadlo-nakladače, vrtné 

soupravy a jejich pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v 

návodu k používání. 

Při přepravě vrtné soupravy na staveniště, která se bude přepravovat na ložné ploše 

dopravního prostředku, se nesmí na ložné ploše ani na vrtné soupravě nesmí zdržovat 

fyzické osoby. Při přepravě vrtné soupravy na ložné ploše dopravního prostředku musí být 

souprava a její pohyblivé části upevněny a mechanicky zajištěny proti podélnému i 

bočnímu posuvu a také proti převržení. Při nakládání musí dopravní prostředek stát na 

pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
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Při přepravě rypadlo-nakladače, autojeřábu a nákladních automobilů, které se 

budou na staveniště dopravovat po vlastní ose, musí být jejich pracovní zařízení zajištěna 

v přepravní poloze podle návodu k používání. 

Při přepravě vzduchového kompresoru a stacionárního čerpadla betonu, které je 

možné přepravovat tažením, 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 zabrzděno.  Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému 

vozidlu bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

 

2.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy podle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. 

 

2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 

Bezpečný přísun a odběr materiálu bude zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 

poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Materiál musí být 

uložen tak, aby po celou dobu jeho skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo 

k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 

všechny prvky, které by se mohli převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. Prvky, které na 

sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny prvky pro bezpečné uchopení, jako 

oky, háky nebo držadly, musí být vzájemně proloženy podkladky. Jako podkladky není 

dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady. 

Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 

značkou se zákazem vstupu nepovolaným fyzickým osobám. Fyzické osoby, které 

zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

Plechovky a oblé předměty se smějí při ručním ukládání do výšky maximálně 2 m. 

S odpady je nutné nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

předpisem. Viz. …. 
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2.3.2 Příprava před zahájením zemních prací 

 Před zahájením zemních prací budou podle údajů v projektové dokumentaci 

vytýčeny trasy energetických a komunikačních vedení, vodovodní, stokové a plynovodní 

sítě a také případně jiné podzemní a nadzemní překážky. 

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 

a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 

zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 

prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech. Protože není možné 

odvádět dešťové vody ze stavební jámy přirozenou cestou, budou ve stavební jámě zřízeny 

obvodové příkopy se spádem do sběrné studny, z které bude voda odčerpána kalovým 

čerpadlem. 

 S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení na 

staveništi, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 

pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 

fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.  

Při odstraňování poruch, při haváriích či při jednoduchých ručních pracích určí 

fyzická osoba pověřená zhotovitelem ještě před zahájením prací způsob zajištění technické 

infrastruktury a udělá opatření k zajištění bezpečnosti práce.  

 

2.3.3 Zajištění výkopových prací 

 Výkopy budou zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob pomocí 

staveništního oplocení. Před zahájením výkopových prací a v jejich průběhu, nesmí být 

ohrožena stabilita okolních staveb, ani jejich částí. Okolní stavby ohrožené výkopem musí 

být zabezpečeny. Výkopy v zastavěném území u okraje výkopů, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob do výkopu, musí být zajištěny zábradlím podle nařízení vlády 362/2005 Sb. 

O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Na staveništi musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje 

výkopů v místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na 

vzdálenost menší než 1,5 m. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od 

hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu jámy až po hranici smykového 

klínu, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován stavebním provozem, stroji nebo 

materiálem. Pro bezpečný a snadnější vstup do výkopu stavební jámy bude zřízena šikmá 

rampa o sklonu 16 %. 
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2.3.4 Provádění výkopových prací 

Před zahájením výkopových prací a v jejich průběhu, nesmí být ohrožena stabilita 

okolních staveb, ani jejich částí. Jestliže dojde při výkopových pracích k nepředvídanému 

ohrožení stability okolních staveb nebo jejich částí, musí zhotovitel neprodleně přijmout 

opatření k zajištění jejich stability. 

Před prvním vstupem osob do výkopu nebo po přerušení prací trvající déle než 24 

hodin, prohlédne zhotovitel, nebo jiná osoba jím pověřená stav stěn výkopu a přístupů.  

Při provádění výkopů se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 

souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu 

nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Prostor ohrožený činností stroje je 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.  

Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 

výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 

uvolnění nebo odstraněny. 

Při zajištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušiny musí být práce ve 

výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.  

Po celou dobu přerušení výkopových prací musí zhotovitel zajišťovat pravidelnou 

odbornou kontrolu a údržbu zábran, pažení, bezpečnostních značek, značení a dalších 

zařízení, zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů 

 

2.3.5 Zajištění stability stěn výkopů 

 Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesunutí. Severní část výkopu stavební jámy 

bude pažena pomocí hřebíkové stěny s torkretovým pláštěm o tloušťce 120 mm pod úhlem 

63°, aby spolehlivě zachytila tlak zeminy a zajišťovala bezpečnost fyzických osob ve 

výkopech a zabránila poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu a tím zabránila 

možnému ohrožení staveb v okolí výkopu. 

Nejmenší světlá šířka výkopů, do kterých mohou vstupovat fyzické osoby, je 0,8 m. 

 

2.3.6 Svahování výkopů 

Sklon svahu výkopu 2:1 byl zhotovitelem určen s ohledem na geologické a 

provozní podmínky a také tím, že svah výkopu bude pažen hřebíkovou stěnou 

s torkretovým pláštěm, který bude zachytávat zemní tlaky svahu výkopu jámy. 

Stavbyvedoucí nebo osoby pověřené zhotovitelem mohou změnit sklon svahování výkopu, 
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dojde-li ke změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 

dokumentaci nebo vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, aby se zamezilo sesouvání 

svahu. 

Svah výkopu se nesmí nikdy podkopat. Při nepříznivé povětrnostní situaci, kdy 

může být ohrožena stabilita svahu výkopu, se nesmí nikdo zdržovat na svahu ani pod 

svahem. 

Při současné práci ve více stupních ve svahu nad sebou lze práce provádět tehdy, 

je-li zajištěna bezpečnost fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 

 

2.3.7 Betonářské práce 

2.3.7.1 Bednění 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s dokumentací firmy PERI a s ohledem na 

bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako 

jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v 

podélné, příčné i vodorovné rovině. 

Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

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 stavbyvedoucí písemný záznam do 

stavebního deníku. 

 

2.3.7.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Při ukládání betonové směsi do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných 

pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména 

proti pádu z výšky, proti zavalení a zalití betonovou směsí.  

Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 
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2.3.7.3 Odbedňování 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, smí být zahájeno jen na 

pokyn stavbyvedoucího. 

Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa 

tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

2.3.7.4 Práce železářské 

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

tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

 

2.3.8 Zednické práce 

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

při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 

provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 

hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci. 

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 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. 

Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 

jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
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3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

 

3.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 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. 

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. 

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. 

 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. 

 

3.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 

povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 

bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny. 
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 Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

 Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při požití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 

zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.  

 

3.3 Používání žebříků 

 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. 

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. 

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po 

žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 

Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek. 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. 

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. 

Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 

používání. 

 

3.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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. 

Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 

použita vhodná výstroj. 
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Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat materiálem, pomůckami, nářadím 

nebo osobami. 

 

3.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 Ohrožené prostory, v nichž hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy 

bezpečně zajistit. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 

místem práce ve výšce nebo ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o 

výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou. 

 

3.6 Dočasné stavební konstrukce 

 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. 

Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 

prohlídkám způsobem. 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. 

 

3.7 Shazování předmětů a materiálu 

 Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob. 

 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. 

 

3.8 Přerušení práce ve výškách 

 Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu, se při pracích 

ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
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d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

 

3.9 Školení zaměstnanců 

 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a používání osobních ochranných 

pracovních prostředků, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci 

nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah. 
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1. Teorie 

Všechny byty se musí navrhovat tak, aby byly prosluněny. Požadavky na 

proslunění bytů jsou dány normou ČSN 73 4301 Obytné budovy. Je nutné jej posoudit pro 

všechny nově navrhované byty. Není možné, aby okna všech obytných místností byla 

orientována k jihu. Byt se proto považuje za prosluněný tehdy, je-li součet podlahových 

ploch jeho prosluněných obytných místností roven minimálně 1/3 součtu podlahových 

ploch všech jeho obytných místností (mezi obytné místnosti se nepočítají místnosti s 

plochou menší než 8 m2 a kuchyně do 12m2) 

 

 Obytná místnost se podle ČSN 73 4301 Obytné budovy, považuje za prosluněnou, 

jsou-li splněny podmínky: 

• půdorysný úhel slunečních paprsků s rovinnou okenního otvoru musí být nejméně 

25° (při menším úhlu již není proslunění dostatečně účinné, projevuje se vliv 

ostění) 

• výška slunce nad horizontem musí být nejméně 5° (pro 50° severní zeměpisné šířky 

dne 1. března přibližně mezi 7.10 a 16.50 hodin SEČ). 

• při zanedbání oblačnosti musí být dne 1. března doba proslunění nejméně 90 minut. 

• přímé sluneční záření musí po stanovenou dobu vnikat do místnosti okenním 

otvorem nebo otvory, krytý průhlednými a barvy nezkreslujícími materiály, jejichž 

celková plocha vypočtená ze skladebných rozměrů je rovna nejméně 1/10 

podlahové plochy místnosti. Nejmenší skladebný rozměr osvětlovacího otvoru 

musí být alespoň 900 mm. 

• sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kriticky bod v rovině 

vnitřního zasklení ve výšce 300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího 

otvoru, ale nejméně 1200 mm nad úrovní podlahy posuzované místnosti 

 

2. Posouzení 

 Oslunění bytu polyfunkčního domu ulice Partyzánská, Zlín pomocí diagramu 

zastínění pro 1. března a posoudit insolaci. Zeměpisná šířka místa ϕ = 49°14´, zeměpisná 

délka λ = 17°41´. 
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3. Metoda řešení  
 

1) Výpočet výšky Slunce nad horizontem h a azimutu A pro místní sluneční čas τ. 

 Meridiánová konvergence:  

� =
(��°�	´ −  �)

, ��
 

 

Datový úhel: 

� = 	, �� . � +  ��, � . � 

kde: D - pořadové číslo dne v měsíci [1.-31.] 

M - pořadové číslo měsíce v roce [1.-12.] 

 

Deklinace slunce – úhel, který svírá spojnice středu Země a středu Slunce s rovinou 

rovníku. Nabývá hodnot od 0° do +90° směrem od rovníku k severnímu světovému 

pólu, od 0° do -90° směrem od rovníku k jižnímu světovému pólu: 

Deklinace slunce:    

� = ��, ��. ���(� − 	�) 

 

Výška Slunce nad obzorem – úhel, spojnice středu Země a středu Slunce s rovinou 

obzoru (vodorovnou rovinou). Čísluje od obzoru k zenitu od 0° do 90°: 

Výška Slunce nad obzorem: 

�	 = ������ (���  . ��� � −  �!�  . �!� � . �!� ") 

 

kde: δ – deklinace slunce 

 ϕ – zeměpisná šířka 

 τ – časový úhel s počátkem ve 12h (1hodina = 15°) 

 

Azimut slunce: #	 = �$	° −  ����!� (
���  .�!� �.�!� "%�!�  .��� �

�!� &	
) 

 

2) Zakreslení polopřímek, které jsou dány azimutem A v jednotlivých hodinách mezi 7.10 

až 16.50 hodinou (období 1.března), natočených od počátečního úhlu o meridiánovou 

konvergenci C 
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3) Výpočet hodnot minimálních vzdáleností Oi nezastiňujících překážek různých převýšení 

ve směrech daných azimutem Slunce 
   

4) Vynesení minimálních vzdáleností Oi od bodu P (od počátku diagramu). Vzdálenosti 

musí být vyneseny v měřítku posuzované situace. 
 

5) Vykreslení křivek minimální vzdálenosti překážek pro převýšení Hi (3,5; 4,8 m). 
 

6) Zakreslení stavební situace (posuzovaný objekt včetně okolních zastiňujících překážek) 

ve zvoleném měřítku. 
 

7) Z posuzovaného bodu se vymezí jednak krajní směry účinného záření (úhel 25°na obě 

strany od fasády s posuzovaným bodem P), jednak úhly dané obrysem těch překážek, 

které leží mezi počátkem diagramu s křivkou minimálních vzdáleností, odpovídajících 

jejich převýšení 
 

8) Sečtení dob, kdy je posuzovaný bod osluněný, vyhodnocení insolace. 

 
 
4. Výpočet 
 

1) Meridiánová konvergence:  

C =
(24°50´ −  17°41´)

1,34
= 5°20´ 

 Datový úhel: 

T = 0,98 .1 +  29,7 . 3 = 90,08 

 Deklinace slunce: 

δ = 23,45. sin(90,08 − 109) =  −7,60° 

 

 Výpočet výšky Slunce nad horizontem h a azimutu A je v následující tabulce: 

 
 
3) Výpočet hodnot minimálních vzdáleností Oi nezastiňujících překážek různých převýšení 

ve směrech daných azimutem Slunce 

T(hod) 12:00 11:00 
13:00 

10:00 
14:00 

9:00 
15:00 

8:00 
16:00 

7:10 
16:50 

τ (°) 0 15 30 45 60 73,5 
h0 (°) 33°10´ 31°40´ 27°24´ 20°56´ 12°54´ 4°47´ 
A0 (°) 0°00´ 17°32´ 33°56´ 48°38´ 61°34´ 72°30´ 
cotg h 1,53 1,62 1,93 2,61 4,37 11,95 
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8) Sečtením dob oslunění z diagramu a vyhodnocení insolace: 

OBYTNÉ MÍSTNOSTI 
Číslo 

místnosti 
Popis Plocha Okenní 

otvory 
Doba 

oslunění 
Vyhodnocení 

4.02 Pokoj 10,90 m2 4,62 m2 270 min Prosluněno 
4.03 Pokoj 11,05 m2 4,62 m2 465 min Prosluněno 
4.04 Obývací pokoj 

34,10 m2 9,24 m2 465 min Prosluněno 
4.05 Kuchyň 
4.09 Ložnice 10,88 m2 2,75 m2 0 min Neprosluněno 

Celkem doba oslunění 1200 min 
Celkem plocha místností 66,93 m2 
Celkem plocha prosluněných 56,05 m2 

 
 
 
5. Závěr 

 Celkově jsou okna obytných místností polyfunkčního domu osluněna 1200 minut 

za den pro ne 1. března. Celková plocha proslunění pro 1. března je prosluněno 56,05 m2 

z celkové plochy 66,93 m2 obytných místností. Tato plocha je vyhovující ve srovnání 

s normativními požadavky na oslunění obytných budov podle ČSN 73 4301 “Obytné 

budovy“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τ 12:00 
11:00 
13:00 

10:00 
14:00 

9:00 
15:00 

8:00 
16:00 

7:10 
16:50 

H i Oi = Hi.cotg h 
3,5 m 5,36 5,81 6,75 9,15 15,28 41,83 
4,8 m 7,39 7,97 9,26 12,55 20,96 57,36 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
 

    Identifikační údaje 
Druh stavby Polyfunkční dům ulice Partyzánská, Zlín 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Zlín, Partyzánská ulice, č. p. 7043, 760 01 
Katastrální území a katastrální číslo Zlín, č. kat 635561 
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel GMX REAL s. r. o. 

Vlastník nebo společenství vlastníků,  
popř. stavebník GMX REAL s. r. o. 
Adresa V Úvozu 537, Zlín – Malenovice, 763 02 
Telefon / e-mail +420 603852020 / info@gastromax.cz 

 
    Charakteristika budovy 

Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy,  
nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 2 253,2 m3 
Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných  
konstrukcí ohraničujících objem budovy 998,3 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A/V 0,44 m2/m3 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im  20 °C 
Vnější návrhová teplota v zimním období  θe -12 °C 

 
    Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 

Ochlazovaná 
konstrukce 

Plocha 
A i 
 

 
 

(m2) 

Součinitel 
prostupu tepla 

Ui 
 
 

(W . m-2.K-1) 

Požadovaný 
součinitel 

prostupu tepla 
UN 

 
(W . m-2.K-1) 

Činitel 
teplotní 
redukce 

bi 
 

(-) 

Měrná ztráta 
prostupem tepla 
HTi = Ai.Ui.bi 

 
 

(W.K-1) 
Obvodové stěny 479,3 0,25 0,3 1,00 119,8 

Okna 78,8 1,1 1,5 1,15 99,7 
Vstupní dveře 11,5 1,1 1,7 1,15 14,5 
Podlaha „B“ 172,0 0,39 0,45 0,66 44,3 
Podlaha „C“ 23,6 0,39 0,45 0,66 6,1 
Střešní kce. 233,1 0,14 0,24 1,00 32,6 

Tepelné vazby 
mezi 

konstrukcemi 

 
ΣA i 

998,3 

 
 

   
 

Celkem     Σ 317,0 W/K 
   Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 
    Stanovení prostupu tepla obálkou 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A W.K -1 0,32 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W.m-2.K-1 0,44 
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    Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Klasifikační 
třídy 

Průměrný součinitel prostupu tepla 
budovy 

Uem [W/(m2.K)] 

Slovní vyjádření klasifikační třídy Klasifikační 
ukazatel 

A Uem ≤ 0,5. Uem,N Velmi úsporná 
      

0,5
 

B 0,5.Uem,N < Uem ≤ 0,75. Uem,N Úsporná       0,75 
C 0,75.Uem,N < Uem ≤ Uem,N Vyhovující       1,0 
D Uem,N < Uem ≤ 1,5.Uem,N Nevyhovující       1,5 
E 1,5.Uem,N < Uem ≤ 2,0.Uem,N Nehospodárná       2,0 
F 2,0.Uem,N < Uem ≤ 2,5.Uem,N Velmi nehospodárná       2,5 
G Uem > 2,5.Uem,N Mimořádně nehospodárná  

 
Klasifikace: B- úsporná 
Datum vystavení energetického štítku: 3.12.2013 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Bc. Haas Jan 
Adresa zpracovatele: Machová 147, Mysločovice, 763 01 
IČO: 
Zpracoval: Bc. Haas Jan, student                                                                                 Podpis:................................ 
 
Tento protokol a energetický štítek odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 
15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY  

Polyfunk ční dům ulice Partyzánská, Zlín  Hodnocení 

Zlín, Partyzánská ulice, č. p. 7043, 760 01 obálky budovy 

Celková podlahová plocha: Ac = 195,64 m2 Navrhované Doporučené 

Cl Velmi úsporná   

 

 

  

0,5    

 

  
 

0,75    

 

 

 
 

1,0    

 

 

  

1,5    

 

 

  

2,0    

 

 

  

2,5    

 

 

  

 Mimořádně nehospodárná   

Klasifikace  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy v W/m2/K 
Uem=HT/A  

0,32 0,33 

Klasifika ční ukazovatel Cl a jemu odpovídající hodnoty U em 

CL 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 

Uem 0,22 0,33 0,44 0,66 0,87 1,09 

Platnosť štítku do: Datum: 12.12.2013 

Štítek vypracoval: Bc. Haas Jan Jméno: Bc. Haas Jan 

 Klasifikace: B - úsporná 

 

0,32 

0,33 
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ZÁVĚR: 

 

Výstupem mé diplomové práce je stavebně technologická příprava stavby 

polyfunkčního domu ve Zlíně na ulici Partyzánská. Je zaměřena převážně na spodní stavbu 

a založení objektu, která je složitější. K základovým konstrukcím jsem vypracoval 

technologický předpis a kontrolní zkušební plány. Také jsem zpracovával zásady 

organizace výstavby objektu, která je složitá kvůli malému prostoru v okolí stavby. Dále 

jsou zpracovány zásady bezpečnosti při práci, časový a finanční plán, strojní sestava a 

podrobný časový plán a rozpočet hlavního stavebního objektu. 
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PSV  přidružená stavební výroba 

ČSN  Česká státní norma 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

KZP  kontrolní a zkušební plán 

ŽB  železobeton 

SD  stavební deník 

PD  projektová dokumentace 

SO  stavební objekt 

ZOV  zásady organizace výstavby 

ZS  zařízení staveniště 

SV  stavbyvedoucí 

TDI  technický dozor investora 

SOD  smlouva o dílo 

S  statik 

TP  technologický předpis 

M  mistr 

GD  geodet 

NN  elektrický rozvod nízkého napětí 

NP  nadzemní podlaží 

EPS  expandovaný (pěnový) polystyren 
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