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Abstrakt 
V bakalářské práci jsou obsaženy vybrané části ze stavebně technologické studie bytového
domu v Míškovicích. Zpracována byla především technologická studie realizace hlavních 
technologických etap pro zadaný objekt, časový a finanční plán výstavby, základní koncepce
staveništního provozu, položkový rozpočet s výkazem výměr hrubé stavby, technologický 
předpis pro provedení montované stropní konstrukce ze železobetonových plošných dílců,
bezpečnostních opatření při procesu, návrh strojů pro provedení stavby, kontrolní a zkušební 
plán montované stropní konstrukce a zateplení štítové stěny. 
 
Klíčová slova 
Bytový dům, stavebně technologická studie, montovaná stropní konstrukce, technologická
etapa, zemní práce, základy, hrubá vrchní stavba, technologický předpis, bezpečnost, stavební 
stroje, kontrola. 
  
  
Abstract 
The thesis contains selected parts of the building and technological study of a residential 
building in Miskovic. Processed was primarily technological studies major technological 
implementation stages for the specified object, time and financial plan construction, the basic 
concept of building operation, itemized budget with Minor structural work, technological 
regulation for the implementation of prefabricated reinforced concrete ceiling structure of 
circuit elements, safety measures in the process, design machinery for building construction, 
inspection and test plan prefabricated soffit and gable wall insulation. 
 
Keywords 
Apartment building, construction and technological studies, mounted ceiling design,
technological phase, earthworks, foundations, rough superstructure, technological
regulation, safety, construction machinery, control.  
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Úvod 

Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologická studie bytového domu 

v Míškovicích. Tato studie je velice obsáhlou částí výstavby a proto se zaměříme pouze na 

provádění zemních prací, základových konstrukcí a hrubé vrchní stavby.  

Studie byla zpracována na základě zapůjčené projektové dokumentace od firmy ZEKO 

s.r.o, která je rovněž majitelem řešeného bytového domu. 

Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt s obytným podkrovím o rozměrech 32,10 

x 10,80 m. Dům se dělí na dvě části, z nichž každá má svůj vlastní vchod. Nachází se zde 

celkem 12 bytových jednotek. Dům je umístěn na pozemku po odstraněné stavbě. Z východní 

strany domu je kulturní dům Míškovice, ze strany západní se nachází zatím nevyužitý 

stavební pozemek. Vchody do domu jsou situovány ze severní strany. Přístup k domu je 

z místní komunikace v obci Míškovice, která bude během výstavby objektu upravena a 

rozšířena směrem k bytovému domu. 

Bytový dům je založen na základových pasech z prostého betonu a železobetonové 

podkladní desce. Svislé konstrukce jsou vytvořeny ze systému HELUZ. Stropní konstrukci 

tvoří železobetonové dutinové stropní panely. Střešní konstrukce je sedlová s vikýři a 

střešními okny. Střešní krytina je betonová značky BRAMAC barvy červenohnědé. Fasáda je 

bez vnějšího kontaktního zateplení. Vnější omítka je strukturovaná barvy okrové. 

Tato práce obsahuje stavebně technologickou studii zemních prací, základů a hrubé 

vrchní stavby. Dále pak časový a finanční plán výstavby, koncepci staveništního provozu, 

položkový rozpočet s výkazem výměr hrubé stavby, technologický postup pro provedení 

montovaných železobetonových stropních konstrukcí a bezpečnostní opatření při provádění 

této etapy. Jako vlastní zadání jsem si zvolil návrh strojů pro provedení stavby, kontrolní a 

zkušební plán při provádění stropních konstrukcí a opatření štítové stěny kontaktním 

zateplovacím systémem. 

Závěrem bakalářské práce je shrnutí nejdůležitějších faktů a vlastních poznatků při 

vypracovávání textové i výkresové části.  
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1.1 Zemní práce: 

1.1.1 Návaznost na předchozí technologické etapy: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o první etapu výstavby, nenavazuje se na žádnou 

předcházející technologickou etapu. Před započetím etapy zemních prací je třeba provést 

předání staveniště hlavnímu zhotoviteli stavby. O tomto předání bude proveden zápis 

(protokol o předání a převzetí staveniště) a vše bude zapsáno do stavebního deníku. 

 

1.1.2 Jednotlivé části technologické etapy: 

V této technologické etapě budou provedeny tyto práce: 

- vytyčení inženýrských sítí 

- sejmutí ornice 

- oplocení staveniště 

- vybudování zařízení staveniště 

- určení a vytýčení hlavní polohové osy stavby 

- výkop základových pasů 

 

1.1.3 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy: 

V následujících bodech je popsáno provedení jednotlivých částí technologické etapy zemní 

práce. Součástí bude i složení pracovních čet a použitá mechanizace a nářadí. 

 

1.1.3.1 Vytyčení inženýrských sítí: 

Z důvodu, že se na stavebním pozemku vyskytují stávající inženýrské sítě 

(kanalizace), je nutné tyto sítě vytyčit, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu budování 

dalších objektů v tomto zájmovém území a také z důvodu, že se na tyto sítě bude část nově 

budovaného objektu napojovat. Samotné vytyčení bude provedeno geodetem nebo osobou, 

která je k těmto činnostem způsobilá a o vytyčení bude proveden zápis. Trasy, kudy 

inženýrské sítě vedou, jsou patrné z výkresu č. 01 – Situace stavby, ale vše bude pro kontrolu 

ověřeno při samotném vytyčování. 

 

1.1.3.2 Sejmutí ornice: 

Pozemek je uvolněný po odstraněné stavbě rodinného domu o rozměrech 15 x 11 m. 

Na této ploše se skrývka ornice dělat nebude. Není třeba počítat s žádným kacením dřevin ani 

sekáním trávy, pozemek je od investora připraven. Skrývka bude provedena dle výkresu č. 03 
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– Zemní práce – skrývka ornice, ze kterého je zřejmé, že bude provedena v prostoru 

budovaných objektů vyjma odstraněné stavby, v prostoru staveništní komunikace, která vede 

v místech budoucí zpevněné plochy a na obecním pozemku až po místní komunikaci, protože 

zde bude místní komunikace rozšířena pro příjezd k objektu a budou zde v průběhu výstavby 

umístěny objekty zařízení staveniště. Na pozemku investora, který sousedí se staveništěm, 

bude vytvořena deponie o celkovém objemu zeminy 75 m3 pro využití při terénních úpravách 

v okolí objektu. Zbytek ornice bude odvezen do areálu firmy investora, který se nachází také 

v obci Míškovice. Místo, na kterém bude ornice uskladněna, a rozměry deponie jsou patrné z 

výkresu č. 03. Skrývka ornice bude provedena v maximální tloušťce 300 mm. Je důležité dbát 

na to, aby při snímání ornice nedošlo k promísení s neúrodnými vrstvami půdy. Při 

nepříznivém počasí a za deště budou práce přerušeny, aby nedošlo ke znečištění vozovky. 

 

Postup při skrývce ornice: 

Nejprve se provede sejmutí ornice z přední strany pozemku tak, aby mohlo být 

vytvořeno oplocení z mobilních dílců. Dále se bude pokračovat směrem od místní 

komunikace. Skrývku ornice bude provádět rýpadlo – nakladač společně se dvěma 

nákladními automobily, jež budou ornici přesouvat na deponii, která se nachází v areálu 

investorovy firmy v Míškovicích. Na pozemku se nechá pouze malé množství ornice na 

deponii, jejíž rozměry a umístění jsou patrné z výkresu č. 03. R-N po naložení obou NA a 

během jejich cesty na nedalekou skládku bude provádět další snímání ornice. Rozměry 

skrývané části pozemku jsou patrné z výkresu č. 03. Celkový objem ornice je 307,5 m3, 

z něhož 232,5 m3 bude odvezeno na skládku mimo staveniště. 

 

Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 

- K provádění skrývky ornice a nakládání zeminy na nákladní automobil bude použit 

rypadlo-nakladač na kolovém podvozku JCB 4CX. Pro odvoz ornice budou sloužit 

dva nákladní automobily TATRA 815 S3.  

- Dále pak pracovní nářadí pro případné dočištění kolem konstrukcí nebo míst, kam se 

R-N pracovním nástrojem nedostane, jako jsou krumpáče, lopaty, rýče a kolečka. 

- Pracovníci budou potřebovat kalibrované měřicí přístroje jako je optický nivelační 

přístroj Bosch GOL 20 D Professional + stativ BT 160 + nivelační lať GR 500, metr a 

pásmo.  

- Všichni pracovníci budou vybaveni také osobními ochrannými pracovními prostředky, 

jako je pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice a přilba. 
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Popis Označení Parametry stroje Činnost 

Rypadlo-nakladač 
na kolovém 
podvozku 

JCB 4CX 

Výkon motoru:  81 kW Sejmutí ornice, 
makládání 
zeminy na 
nákladní 
automobil a 
dočišťování 
kolem konstrukcí

Objem lopaty 
nakladače:  1,3 m3 
Max. hloubkový 
dosah:  5,55 m 
Max. dosah:  7,85 m 
Provozní hmotnost:  8 660 kg 

Nákladní 
automobil 

TATRA 815 S3
Užitečná hmotnost: 10 700 kg 

Odvoz zeminy na 
deponie Výkon motoru: 208 kW 

Max. rychlost: 80 km/h 
Tab. 1.1 – Výpis použité mechanizace pro skrývku ornice 

 

Složení pracovní čety: 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Obsluha 
rýpadlo - nakladače 

strojní průkaz pro 
práci s kolovými 

nakladači a rýpadly
1 

Obsluha nákladního 
automobilu 

řidičský průkaz 
skupiny C 

2 

Pomocní pracovníci - 2 
Tab. 1.2 – Výpis pracovníků pro skrývku ornice 

 

1.1.3.3 Oplocení staveniště: 

Kvůli zařízení staveniště bude muset být vytvořen zábor na obecním pozemku. Jeho 

rozsah a objekty, které se v něm nachází, jsou uvedeny v bodě 3.6 této práce. Tato činnost se 

bude provádět současně se skrývkou ornice. Po sejmutí krajního záběru se staveniště ihned 

oplotí. Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení. Hlavními prvky mobilního 

oplocení jsou plotové patice a dílce. V tomto případě budou použity ocelové žárově 

pozinkované plotové dílce o rozměrech 3,5 x 2,0 m. Rozměry ok dílců jsou 100 x 250 mm. 

Pro stabilizaci plotových dílců budou použity betonové plotové patice o rozměrech 220 x 610 

x 120mm s otvory, do kterých je možné zasunou konce plotových dílců. Pro spojení 

jednotlivých dílců k sobě budou použity ocelové pozinkované zajišťovací spony tl. 2,5 mm. 

Vjezd na staveniště bude vytvořen tak, že u krajního dílce bude zabetonována ocelová trubka, 

na které bude navařeno oko. K tomuto oku se bude vždy poslední dílec uzamykat pomocí 

řetězu a visacího zámku. Rozmístění těchto prvků je patrné z výkresu č. 02 – Koncepce 

zařízení staveniště. 
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Postup montáže oplocení staveniště: 

Montáž plotových dílců a patic bude prováděna současně, kdy dílec bude vždy zasunut 

do středové díry patky a patka bude pootočena kolmo k plotovému dílci z důvodu zajištění co 

největší stability. Po namontování několika výše popsaných prvků dojde k postupnému 

spojování pomocí zajišťovacích spon. Na každý spoj budou použity vždy dvě spony. 

Vjezdová brána bude vytvořena tak, že se na konci posledního dílce zabetonuje ocelová 

trubka s okem (viz. výkres č. 02). K té se poslední dílec uzamkne řetězem a visacím zámkem. 

Poslední dílec bude k ostatním připojen pomocí brankového pantu, aby se s ním mohlo volně 

otáčet při otevírání a zavírání brány.  Podrobněji jsou jednotlivé komponenty mobilního 

oplocení popsány v bodě 3.15.1 této práce. 

Popis Označení Parametry   Funkce ks 

Plotový dílec 
Plotový panel 
3500/2000mm 
pozinkovaný 

Výška dílce: 2000 mm
Nosná 13 Délka dílce: 3500 mm

Průměr drátu: 4 mm

Plotová 
patice 

Betonová 
nosná patka se 
2 otvory 

Výška dílce: 140 mm

Nosná 14 
Šířka dílce: 200 mm
Délka dílce: 60 mm
Váha dílce: 27 kg

Spojka dílců 
Zajišťovací 
spona 

Velikost klíče: 13
Spojovací 24 

Povrch úprava: Zn

Pant brány 
Pant na 
branku 

Velikost klíče: 13
Spojovací 2 

Povrch úprava: Zn

Tab. 1.3 – Výpis dílců oplocení 

 
Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 

- Pro případné připevnění ke stávajícím objektům bude zapotřebí ruční vrtačka. Dále 

krumpáč, lopatu, rýč a kolečko, pro případné dočištění. Kleště a sada klíčů. 

- Kalibrované měřicí přístroje, jako je pásmo a metr  

- Všichni pracovníci budou vybaveni také osobními ochrannými pracovními prostředky, 

jako je pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice a přilba. 

 

Složení pracovní čety: 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Pomocní pracovníci - 5 

Tab. 1.4 – Výpis pracovníků pro oplocení 
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1.1.3.4 Vybudování zařízení staveniště: 

Zbudování zařízení staveniště bude provedeno v rámci této etapy výstavby a to z 

důvodu nutnosti poskytnout zázemí pro pracovníky stavby, včetně vedoucích pracovníků a 

zajistit prostory pro následné skladování materiálů. Při provádění zařízení staveniště bude 

nutné již vybudovat část přípojek, které budou napojeny z vedení procházejícího podél 

investorova pozemku a jsou nutné pro provoz zařízení staveniště (kanalizace, voda, el. 

napětí). Způsob a místo připojení je znázorněno na výkrese č. 02 – Koncepce zařízení 

staveniště. Od těchto přípojek budou dále rozvedeny vnitrostaveništní přípojky k jednotlivým 

objektům zařízení staveniště, dle potřeby a požadavků objektů (viz výkres č. 02). 

 

1.1.3.5 Určení a vytyčení hlavní polohové osy stavby: 

Vytyčení hlavní polohové osy stavby bude provedeno hned po ukončení prací na 

skrývce ornice, aby bylo možné provádět další výkopové činnosti. Samotné vytyčení bude 

provedeno geodetem. Po provedení vytyčení bude sepsán protokol a rovněž budou tyto 

skutečnosti zapsány do stavebního deníku. Hlavní polohová osa a 2 hlavní polohové a 

výškové body jsou patrné z výkresu č. 01 – Situace stavby. 

 

1.1.3.6 Výkop základových pasů: 

Výkopy budou prováděny rýpadlo – nakladačem a vytěžená zemina bude odvážena 

nákladním automobilem do nedalekého areálu investorovy firmy. Za nepříznivého počasí a za 

deště budou práce na výkopových pracích přerušeny, aby nedošlo ke znečištění vozovky NA, 

které budou vykopanou zeminu odvážet. 

 
Postup při provádění výkopových prací: 

V této fázi výstavby budou již vytyčeny hlavní polohové a zároveň výškové body a 

polohová osa, od které bude poté přesně označen prostor, ve kterém budou prováděny 

výkopy. Poté se začne s postupným prováděním výkopů. Veškerá vytěžená zemina bude 

ihned nakládána na nákladní automobil a bude odvážena pryč na skládku investora. Obvodové 

základové pasy mají jednotnou hloubku -1,300 m od ±0,000 a vnitřní základové pasy -1,100 

m. Šířky výkopů jsou 400, 500 a 650 mm, které jsou patrné z projektové dokumentace. 

Pracovní nástroj R-N bude měněn dle potřeby. Výkop bude provádět rýpadlo - nakladač na 

kolovém podvozku a všechna vykopaná zemina bude okamžitě odvážena nákladními 

automobily pryč na skládku. Po dokončení výkopů základových pasů lze považovat tuto etapu 

výstavby za dokončenou. 
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Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 

- K provádění výkopů základových pasů bude použito rýpadlo - nakladač na kolovém 

podvozku JCB 4CX.  Pro odvoz vykopané zeminy bude použit nákladní automobil 

TATRA 815 S3.  

- Pro případné dočištění kolem konstrukcí nebo pro začištění základové spáry bude 

potřeba krumpáče, lopaty, rýče a kolečka. Pro vytyčení výkopů zednickou naběračku a 

vápno. 

- Pracovníci budou potřebovat kalibrované měřicí přístroje jako je optický nivelační 

přístroj Bosch GOL 20 D Professional + stativ BT 160 + nivelační lať GR 500, metr a 

pásmo.  

- Všichni pracovníci budou vybaveni také osobními ochrannými pracovními prostředky, 

jako je pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice a přilba. 

 

Popis Označení Parametry stroje Činnost 

Rýpadlo-nakladač 
na kolovém 
podvozku 

JCB 4CX 

Výkon motoru: 81 kW 
Výkop a 
nakládání 
zeminy na 
nákladní 
automobil 

Objem lopaty nakladače: 1,3 m3 
Max. hloubkový dosah:   5,55 m 
Max. dosah:   7,85 m 
Provozní hmotnost:   8 660 kg 
Výkon motoru:   81 kW 

Nákladní 
automobil 

TATRA 815 S3 
Užitečná hmotnost:   10 700 kg Odvoz 

zeminy na 
skládku 

Výkon motoru:   208 kW 

Max. rychlost:   80 km/h 
Tab. 1.5 – Výpis použité mechanizace pro výkopy základových pasů 

 

Pracovní četa: 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Obsluha 
rýpadlo - nakladače 

strojní průkaz pro 
práci s kolovými 

nakladači a rypadly
1 

Obsluha nákladního 
automobilu 

řidičský průkaz 
skupiny C 

1 

Pomocní pracovníci - 3 
Tab. 1.6 – Výpis pracovníků pro výkopy základových pasů 

 

 



19 
 

1.2 Základy 

1.2.1 Návaznost na předchozí technologické etapy: 

Technologická etapa základů navazuje na předešlou etapu zemních prací v době, kdy 

je dokončena převážná většina výše popsaných činností. Důležité je, aby výkopy byly 

vyhloubeny na požadovanou úroveň a jejich dno bylo důkladně začištěno.  

 

1.2.2 Jednotlivé části technologické etapy: 

V této technologické etapě budou provedeny tyto práce: 

- základové pasy a vnitřní ležatá kanalizace 

- podkladní deska 

 

1.2.3 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy: 

V následujících bodech je popsáno provedení jednotlivých částí technologické etapy 

základy. Součástí bude i složení pracovních čet, použitá mechanizace, pracovní a ochranné 

pomůcky. 

 

1.2.3.1 Základové pasy: 

Betonové základové pasy společně s podkladní betonovou deskou tvoří základovou 

konstrukci stavby. Základové pasy budou prováděny z prostého betonu, kdy část betonu bude 

nalita do rýhy na úroveň -0,750 m a část bude vytvořena pomocí betonových tvárnic 

ztraceného bednění šířky 500 mm. Podkladní deska bude provedena přes základové pasy 

(změna v PD). Při betonáži základových pasů bude třeba na podsyp pasů i desky cca 47 m3 

štěrkopísku a 71,5 m3 betonu pro konstrukci základů. Všichni zúčastnění pracovníci musí být 

proškoleni a seznámeni s danými technologiemi, technologickými předpisy a systémy 

používaného materiálu. Dále pak i s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění 

prací. Při provádění základových pasů se nesmí zapomenout na provedení prostupů pro 

přípojky inženýrských sítí (kanalizace, voda, elektrická energie). Pod pasy bude proveden 

podsyp ze štěrkopísku o tloušťce 100 mm. Dále musí být provedena montáž zemnících pásek, 

které budou v místech podle projektové dokumentace vyvedeny ven u základů. Betonáž bude 

probíhat přímo do vyhloubených rýh. Po částečném zatuhnutí požadované výšky betonu, bude 

uložena první vrstva betonových tvárnic, to proto, aby se dala ještě srovnat poklepem 

gumového kladiva na horní hranu tvárnic. Po zatvrdnutí je možné dále vyskládat následující 

vrstvu ztraceného bednění a získat tak požadovanou výšku pasů. Tvárnice v horizontálním i 
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vertikálním směru budou proloženy pruty betonářské oceli. Celá tato konstrukce bude zalita 

betonovou směsí. V technologické pauze, kdy bude tvrdnout beton základů, bude probíhat 

etapa ležaté kanalizace. Po provedení potřebných zkoušek bude kanalizace zasypána 

nekatrovaným pískem a prostor vzniklý mezi základovými pasy vyplněn stavebním 

recyklátem, který bude zhutněn vibrační deskou na úroveň -0,400 m. Na tuto vrstvu bude 

provedena vrstva z hutněného štěrkopísku, která bude mít výšku 150 mm, čili -0,250 m. Ve 

fázi dokončovacích prací bude provedena tepelná izolace soklu objektu a zároveň části 

základů. Bude odkopán obvod objektu a sokl se opatří tepelnou izolací XPS tloušťky 50 mm. 

 

Použité materiály a jejich základní charakteristiky: 

-  beton pro základové pasy: C12/15, XC2, S2 

o pevnost v tlaku fck.cyl = 12 MPa (válcová), fck.cube = 15 MPa (krychelná) 

o expoziční třída XC2 – konstrukce s možností nasycení vodou 

o konzistence S2 = 50 – 90 mm, zkouška sednutí kužele 

- ocel: B500B 

o pruty ϕ 8 mm 

o třída tažnosti B 

o Mez kluzu fyk = 500 MPa 

o Mez pevnosti fuk = 550 MPa 

- Tvárnice bednící 50  

o 450 x 500 x 200 mm 

o 11 ks/m2 

o 20 kg/ks 

- Hrubý štěrkopísek pro podsyp: frakce 0 - 22mm 

- Nekatrovaný písek na zásyp kanalizace a přípojek 

 

Postup při provádění základových pasů: 

Základové pasy se smějí provádět při teplotách nad +5°C. V období, kdy je tato činnost 

předpokládána, by nižší teploty neměly nastat. V případě, že by tato situace nastala, 

stavbyvedoucí určí další postup a opatření při provádění těchto prací. 

-  Provedení štěrkopískového podsypu základů  

o Zhutněná tloušťka vrstvy je 100 mm. 

o Hutnění provádíme vibrační jednosměrnou deskou. 

- Položení uzemňovací soustavy 
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o Zemnící páska je z pozinkovaného železa o rozměrech 4 x 30 mm. 

o Pásku je nutné uložit tak, aby po betonáži základových pasů byla zcela obklopena 

betonovou směsí. 

o Spoje budou smontovány pomocí sponek a poté opatřeny asfaltovou zálivkou. 

o Přechody ze země do betonu a ze země na vzduch se musí vždy opatřit asfaltovým 

nátěrem a to v min. délce 0,3 m v případě betonu, 1 m v případě zeminy a 0,3 m 

nad povrch. 

- Vybednění prostupů 

o Nesmí být zapomenuto na prostupy pro vedení rozvodů a přípojek kanalizace, el. 

energie a vodovodu. Tyto prostupy budou provedeny z kastlíků vytvořených ze 

stavebních desek. Všechny prostupy jsou vyznačeny v PD základů. 

- Betonáž do rýh 

o Betonáž bude probíhat za pomoci autodomíchávače.  

o Betonová směs nesmí padat z větší výšky než 1,5 m, aby nedocházelo k segregaci 

kameniva. 

o Při betonáži musí být směs dostatečně hutněna pomocí ponorného vibrátoru 

TREMIX EX 40. 

o Výška, kdy bude první část betonáže ukončena je -0,750 m. 

o Na závěr betonáže bude povrch srovnán a zdrsněn. 

o Po částečném zavadnutí této vrstvy bude uložena první vrstva tvárnic ztraceného 

bednění, která bude srovnána pomocí gumové palice a vodováhy. 

- Vytvoření ztraceného bednění pasů 

o Bude použito betonových tvárnic ztraceného bednění šířky 500 mm a výšky 250 

mm. Ty budou kladeny ve dvou vrstvách. 

o Pracovníci musí být znalý postupu pro vytváření ztraceného bednění. 

o První vrstva se klade do zavadlého betonu, druhá se uloží až poté, co beton pasů 

bude dostatečně vytvrdlý. 

o Mezi vrstvy se horizontálně položí dvě řady prutů betonářské oceli ϕ 8 mm. 

Vertikálně budou pruty vloženy při provádění první vrstvy. Ty budou mít délku 

1500 mm a později budou ohnuty a spojeny s výztuží podkladní desky. 

- Betonáž do ztraceného bednění 

o Platí obdobné podmínky a pravidla jako při betonáži do rýh. 

- Ležatá kanalizace 

o Dle projektové dokumentace. 
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o Provede se zkouška vodotěsnosti: uzavřou se všechny zátky a na nejvyšší bod 

kanalizace se umístí odvzdušňovací ventil. Potrubí se napustí vodou po dobu dvou 

hodin a poté se provede zkouška vodotěsnosti. Nesmí dojít k velkým teplotním 

změnám náplně. O provedení zkoušky se sepíše protokol. 

o Kanalizace bude zasypána nekatrovaným pískem. 

- Ošetřování konstrukce 

o Ošetřování bude spočívat v kropení konstrukce vodou a to dle aktuálního počasí. 

Tento způsob a četnost určí stavbyvedoucí. 

o Konstrukce bude opatřena parotěsnou tkaninou, která bude stále viditelně vlhká. 

- Hotová konstrukce základových pasů 

- Technologická pauza, při níž pokračují další práce jako jsou přípojky vyvedené 

později na základovou desku 

o Na jednotlivých přípojkách budou provedeny potřebné zkoušky, poté budou 

zasypány nekatrovaným pískem.  

- Zásyp prostoru mezi základovými pasy 

o Zásyp bude proveden ze stavebního recyklátu a zhutněn na výšku -0,400 m.  

o Horní vrstva z hutněného štěrkopísku, ta bude provedena v tloušťce 150 mm a 

horní hrana bude v úrovni -0,250 m. 

Činnost betonáž základových pasů může být považována za dokončenou. Po této etapě 

následuje provádění železobetonové podkladní desky. 

 

Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 

- Pro dopravu betonu bude použit autodomíchávač SCANIA s nástavbou Stetter a 

objemem bubnu 7 m3. Hutnění betonové směsi bude probíhat pomocí ponorného 

vibrátoru TREMIX EX 40. Pro zásyp prostoru mezi základovými pasy bude použit 

rýpadlo – nakladač  na kolovém podvozku JCB 4CX a pro následné zhutnění těchto 

zásypů vibrační deska jednosměrná – BP 25/48. 

- Při betonáži budou potřeba lopaty, hrabla, zednické lžíce, stahovací latě případně 

stavební kolečko, pro dopravu betonu do těžko přístupných míst. 

- Pracovníci budou potřebovat kalibrované měřicí přístroje jako je optický nivelační 

přístroj Bosch GOL 20 D Professional + stativ BT 160 + nivelační lať GR 500, metr a 

pásmo pro určení a kontrolu správných výšek a rozměrů základových pasů. 

- Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, jako 

je pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice a přilba. 
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Popis Označení Parametry stroje Činnost 

Autodomíchávač SCANIA  
Objem zásobníku:   Doprava 

betonu na 
staveniště 

beton: 7 m3 
voda: 500 l 

Ponorný vibrátor 
TREMIX       

EX 40 

Hmotnost: 13 kg 

Hutnění 
betonu 

Délka: 320 mm 
Vibrace 1/min: 1200 

Výkonnost: ±20 m3/hod 

Rýpadlo-nakladač 
na kolovém 
podvozku 

JCB CX4 

Výkon motoru:  81 kW Zásyp 
prostoru 
mezi 
základovými 
pasy 

Objem lopaty nakladače:  1,3 m3 
Max. hloubkový dosah:  5,55 m 
Max. dosah:  7,85 m 
Provozní hmotnost:  8 660 kg 

Vibrační deska BP 25/48 

Výkon motoru: 4 kW Hutnění 
recyklátu a 
štěrkopísk. 
podsypu 

Délka/šířka desky: 695/480 mm 

Pracovní rychlost: 23 m/min 

Hmotnost: 138 kg 
Tab. 1.7 – Výpis použité mechanizace pro betonáž základů 

 

Pracovní četa: 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Pomocní pracovníci - 2 

Tab. 1.8 – Výpis pracovníků pro štěrkopískový podsyp  
 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Elektrikář vyučen v oboru 1 

Pomocný pracovník - 1 

Tab. 1.9 – Výpis pracovníků pro položení zemnící soustavy 
 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Tesař vyučen v oboru 1 

Pomocný pracovník - 2 

Tab. 1.10 – Výpis pracovníků pro bednění a odbedňování 
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Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Obsluha 
autodomíchávače 

strojní průkaz na 
autodomíchávače 

1 

Obsluha vibrátoru 
strojní průkaz na 
hutnící zařízení 

1 

Zedník vyučen v oboru 3 

Pomocný pracovník - 3 

Tab. 1.11 – Výpis pracovníků pro betonáž základů 
 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Obsluha rypadlo 
nakladače 

strojní průkaz na 
kolové rypadla a 

nakladače 
1 

Obsluha vibrační desky 
strojní průkaz na 
hutnící zařízení 

1 

Pomocný pracovník - 1 

Tab. 1.12 – Výpis pracovníků pro zásyp mezi pasy 

 

1.2.3.2 Podkladní deska: 

Podkladní deska bude provedena po dokončení základových pasů. Při její betonáži 

bude třeba 38,2 m3 betonu.  Prostor mezi pasy musí být zasypán recyklátem, na kterém bude 

150 mm štěrkopísku. Obě tyto vrstvy budou důkladně zhutněny. Před započetím práce na této 

konstrukci je nutné mít dokončeny všechny rozvody přípojek (kanalizace, voda, el. energie). 

Podkladní deska bude vyztužena pomocí KARI sítí s velikostí ok 150 x 150 mm a průměrem 

drátů 5 mm. Ty budou uloženy na distanční podložky velikosti 30 mm. Velikost sítě bude 2 x 

3 m. Ty budou zároveň propojeny s vyčnívající výztuží základových pasů. Pro betonáž 

podkladní desky bude použit beton C12/15. Podkladní deska je provedena přes základové 

pasy, proto je nutné provést bednění. Bednění bude vytvořeno z dřevěných prken, které budou 

zakotveny do základů přes roznášecí desky pomocí natloukacích hmoždinek. Horní hrana 

bednění bude v úrovni -0,100 m. Pro zvýšení stability se prkna zapřou zhruba po 1,5 m do 

okolního terénu. Při samotném provádění této konstrukce je nutné dbát na zvýšenou opatrnost 

při pohybu a manipulaci s materiálem kolem již zmíněných vývodů přípojek, aby také 

nedošlo k jejich porušení. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni se 

způsobem a postupem prováděných prací. 
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Použité materiály a jejich základní charakteristiky: 

-  beton pro podkladní desku: C12/15, XC2, S2 

o pevnost v tlaku fck.cyl = 12 MPa (válcová), fck.cube = 15 MPa (krychelná) 

o expoziční třída XC2 – konstrukce s možností nasycení vodou 

o konzistence S2 = 50 – 90 mm, zkouška sednutí kužele 

- ocel: B500B 

o KARI síť 2 x 3 m, velikost ok 150 x 150 mm, ϕ drátů 5 mm 

o třída tažnosti B 

o Mez kluzu fyk = 500 MPa 

o Mez pevnosti fuk = 550 MPa 

 

Postup při provádění podkladní desky: 

- Vytvoření bednění 

o Prkna tloušťky 20 mm, které jsou přes roznášecí desky zakotveny do základových 

pasů pomocí natloukacích hmoždin délky min. 100 mm a poté zapřeny pomocí 

hranolků po vzdálenosti max. 1,5 m do okolního terénu kolem základových pasů. 

o Výška horní hrany bednění bude v úrovni -0,100 m. 

- Montáž KARI sítí 

o Na zhutněný štěrkopísek nejprve položíme distanční podložky velikosti (výšky) 30 

mm, aby KARI síť neležela přímo na štěrkopísku a bylo zachováno krytí. 

o Sítě budou překládány vždy minimálně přes 2 oka a budou k sobě svázány 

vázacím drátem. 

o Výztuž desky bude propojena s výztuží základových pasů, která je vyvedena 

z pasů a ohnuta směrem dovnitř objektu.  

- Betonáž podkladní desky 

o Betonáž bude probíhat za pomoci autodomíchávače.  

o Betonová směs nesmí padat z větší výšky než 1,5 m, z důvodu zamezení segregace 

kameniva. 

o Podkladní vrstvu stahujeme do výšky horní hrany bednění. 

o Po výškovém srovnání bude podkladní deska zhutněna a zahlazena za pomoci 

plovoucí vibrační lišty ENAR QZE s připevněnou 3 m dlouhou latí.  

- Technologická pauza 

o Takhle zhotovená betonová deska musí dostatečně ztuhnout. Poté včas následuje 

její ošetřování. 
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- Ošetřování betonu 

o Ošetřování bude spočívat v kropení podkladní desky vodou v závislosti na 

aktuálním počasí. Přesný postup a četnost kropení určí na základě aktuálních 

podmínek stavbyvedoucí. 

o Konstrukce bude opatřena parotěsnou tkaninou, která bude stále viditelně vlhká. 

Činnost provedení železobetonové podkladní desky může být považována za 

dokončenou. Práce úzce navazující na tuto činnost, jako je například hydroizolace proti zemní 

vlhkosti a zdění svislých nosných konstrukcí mohou být prováděny až po dostatečném 

vytvrdnutí podkladní desky. 

 

Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 

- Pro dopravu betonové směsi bude použit autodomíchávač SCANIA s nástavbou 

Stetter o objemu bubnu 7 m3. Tato mechanizace bude stejná jako pro betonáž 

základových pasů. Pro zhutnění a srovnání povrchu desky bude použita plovoucí 

vibrační lišta ENAR QZE + 3m lať. 

- Při betonáži budou potřeba lopaty, hrabla, zednické lžíce, stahovací latě případně 

stavební kolečko, pro dopravu betonu do těžko přístupných míst. 

- Pracovníci budou potřebovat kalibrované měřicí přístroje jako je optický nivelační 

přístroj Bosch GOL 20 D Professional + stativ BT 160 + nivelační lať GR 500, metr a 

pásmo pro určení a kontrolu správných výšek a rozměrů podkladní desky. 

- Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, jako 

je pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice a přilba. 

 

Popis Označení Parametry stroje Činnost 

Autodomíchávač SCANIA 
Objem zásobníku:   Doprava 

betonu na 
staveniště 

beton: 7 m3 
voda: 500 l 

Vibrační lať 
ENAR QZE     

+ 3m lať 

Délka: 3 m Zhutnění a 
vyhlazení 
povrchu 

Hmotnost: 22 kg 

Ostředivá síla: 70 kp 
Tab. 1.13 – Výpis použité mechanizace pro provedení podkladní desky 
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Pracovní četa: 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Obsluha 
autodomíchávače 

strojní průkaz na 
autodomíchávače 

1 

Obsluha vibrační latě 
proškolen na práci 

se zařízením 
1 

Zedník vyučen v oboru 2 

Pomocný pracovník - 2 

Tab. 1.14 – Výpis pracovníků pro provedení podkladní desky 
 

1.3 Hrubá vrchní stavba 

1.3.1 Návaznost na předchozí technologické etapy: 

Technologická etapa hrubé vrchní stavby navazuje na předešlou etapu v době, kdy je 

kompletně dokončena. Musí být provedeny základy objektu, které tvoří základové pasy a 

podkladní deska, dále jsou provedeny části přípojek (elektřina, vodovod a přípojka 

kanalizace). Před započetím této etapy bude na staveništi zřízen věžový jeřáb LIEBHERR 

65K. Tento jeřáb bude zajišťovat část sekundární dopravy materiálů. 

 

1.3.2 Jednotlivé části technologické etapy: 

V této technologické etapě budou provedeny tyto práce: 

- izolace proti zemní vlhkosti a zděné konstrukce 

- ztužující ŽB věnec 

- montovaná stropní konstrukce ze ŽB dílců 

- ŽB monolitické schodiště 

- provedení soustavy krovu 

 

1.3.3 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy: 

V následujících bodech je popsáno provedení jednotlivých částí technologické etapy 

hrubé vrchní stavby. Součástí bude i složení pracovních čet, použitá mechanizace, pracovní a 

ochranné pomůcky. 

 

1.3.3.1 Izolace proti zemní vlhkosti a zděné konstrukce 

Před zahájením procesu zdění nosných obvodových a vnitřních stěn bude provedena 

izolace proti vodě, která bude natavena na základovou desku. Povrch musí být dostatečně 
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suchý a napenetrovaný. Poté se provede izolace z modifikovaného asfaltového pásu 

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL natavením ve dvou vrstvách. Dále se provede zaměření 

rohů obvodu objektu geodetem, který je k této činnosti způsobilý. O tomto zaměření bude 

sepsán protokol a proveden zápis do stavebního deníku. Po dokončení měření si vše od 

geodeta přebere stavbyvedoucí. Po vyměření bude zahájeno založení rohů a bude pokračovat 

vyzdívání svislých konstrukcí. První vrstva obvodových tvárnic bude z HELUZ FAMILY 38 

2in1. Ostatní vrstvy budou HELUZ STI 44. Vnitřní nosné zdivo bude z tvárnic HELUZ AKU 

30/33,3 MK. Všichni zúčastnění pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danými 

technologiemi, technologickými předpisy a systémy používaného materiálu pro zděné nosné 

konstrukce od firmy HELUZ. Dále pak budou proškoleni a seznámeni i s bezpečnostními 

požadavky a riziky během provádění prací. Při dešti musí být vrch konstrukce zakryt. 

Součástí technologické etapy zděných konstrukcí jsou také nenosné zděné konstrukce 

- zděné příčky. Ty budou prováděny stejnými metodami a technologickým postupem jako 

nosné zdi, ale ne ve stejnou dobu. Materiál, ze kterého budou provedeny je HELUZ AKU 

11,5, P15. Budou prováděny až po osazení montovaných stropních dílců. 

Další součástí při provádění zděných konstrukcí jsou otvory pro okna a dveře. S touto 

činností souvisí překlady, které jsou v obvodové konstrukci tvořeny ŽB věncem. Horní hrana 

zdiva a zároveň spodní hrana věnce bude u 1.NP ve výšce +2,500 m, což je 10 vrstev tvárnic. 

Překlady ve vnitřních nosných zdech budou HELUZ 23,8 v různých délkách. Překlady 

v příčkách jsou ploché překlady HELUZ 11,5 různých délek. 

Spojování jednotlivých bloků zdiva bude prováděno na tepelně izolační maltu HELUZ 

TM 39, která bude uskladněna v sile na stavbě. Na silo bude napojena kontinuální míchačka. 

Tyhle zařízení musí být připojeny na rozvod elektřiny a vody. Vše je znázorněno na výkrese 

č. 02 – Koncepce zařízení staveniště. 

Tento proces se opakuje po vytvoření stropní konstrukce nad 1.NP, vyjma toho, že už 

není potřeba provádět izolaci proti zemní vlhkosti. Ve 3.NP je výška zdiva nižší (viz. PD). 

 

Charakteristika použitých materiálů: 

- HELUZ FAMILY 38 2in1  

o rozměry d / š / v:     247 x 380 x 249 mm   

o třída objemové hmotnosti:  650 kg/m3 

o hmotnost: 15,2 kg/ks 

o pevnost v tlaku:     8,0 MPa 

o spotřeba:     16 ks/m2 



29 
 

o vzduchová neprůzvučnost:  Rw =  39 dB 

o požární odolnost    REI 90  

o součinitel prostupu tepla:   Uext = 0,17 W/m2K 

 

- HELUZ STI 44  

o rozměry d / š / v:     247 x 440 x 238 mm   

o třída objemové hmotnosti:  580 kg/m3 

o hmotnost: 15,8 kg/ks 

o pevnost v tlaku:     8,0 MPa 

o spotřeba:     16 ks/m2 

o vzduchová neprůzvučnost:  Rw =  46 dB 

o požární odolnost    REI 180  

o součinitel prostupu tepla:   Uext = 0,20 W/m2K 

 

- HELUZ AKU 30/33,3 MK 

o rozměry d / š / v:     333 x 300 x 238 mm 

o třída objemové hmotnosti:  980 kg/m3 

o hmotnost:     20,7  kg/ks 

o pevnost v tlaku:     15,0 MPa 

o spotřeba:     12 ks/m2 

o vzduchová neprůzvučnost:  Rw =  58 dB 

o požární odolnost    REI 180 DP1 

o součinitel prostupu tepla:   Uext =  1,12 W/m2K 

 

- HELUZ AKU 11,5, P15 

o rozměry d / š / v:     375 x 115 x 238 mm 

o třída objemové hmotnosti:  1070 kg/m3 

o hmotnost:      11,2 kg/ks 

o pevnost v tlaku:      15,0 MPa 

o spotřeba:     10,7 ks/m2 

o vzduchová neprůzvučnost:  Rw =  47 dB 

o požární odolnost    EI 120 DP1 

o součinitel prostupu tepla:   Uext =  1,98 W/m2K 
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- Tepelně izolační malta HELUZ TM 39 

o Pevnost v tlaku:    5 MPa 

o Spotřeba:     0,7 kg / 1 l malty  

o Složení:     cement, lehké plnivo, přísady 

o Zrnitost:     0 - 2 mm 

 

- Modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

‐ Asfaltový penetrační lak DEKPRIMER  

 

Postup při provádění zděných konstrukcí: 

- Natavení asfaltového pásu 

o Podklad musí být rovinný bez výčnělků, štěrkových míst a musí být dostatečně 

suchý a pevný.  

o Po kontrole se povrch v místech, kde budou nataveny asfaltové pásy napenetruje 

asfaltovým penetračním lakem DEKPRIMER.  

o Po zaschnutí penetračního laku bude nataven modifikovaný asfaltový pás 

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL ve dvou vrstvách s přesahem přes základ 

min. 300 mm. 

‐ Založení rohů 

o Pomocí šňůrky si z laviček přeneseme přesné polohy rohů objektu, tak, že 

natáhneme šňůrku vždy mezi dvě k sobě kolmé lavičky. Poté za pomoci olovnice 

sneseme přesně bod rohu na hydroizolaci. 

o Na zavadlou zakládací maltu osadíme první vrstvu rohových tvárnic HELUZ 

FAMILY 38 2in1. Tento postup opakujeme ve všech rozích objektu. 

- Rozměření otvorů  

o Podle projektové dokumentace. 

o Na asfaltový pás si od rohů vyznačíme přesně místa, kde se budou nacházet 

otvory. Ke každému otvoru si na vnitřní stranu zdi napíšeme výšku parapetu, 

popřípadě i překladu.  

- Založení první vrstvy 

o Mezi předem vytvořené rohy natáhneme šňůrku a podle ní poté srovnáváme horní 

hranu první vrstvy. 

o Na zavadlou zakládací maltu se založí první vrstva z tvárnic HELUZ FAMILY 38 

2in1. Malta musí být vždy důkladně srovnána.  
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o Nezapomeneme na otvory, které se musí vynechat. 

- Další vrstvy  

o Ty jsou tvořeny z keramických tvárnic HELUZ STI 44. 

o Zednickou lžící naplníme maltovací přípravek HELUZ a tím rozprostřeme 

stejnoměrnou vrstvu malty.   

o Kontrolujeme vodováhou svislost rohů a vyzdíváme jednotlivé vrstvy do šňůrky.  

o Spáru mezi poloviční a celou tvárnicí při provazování rohů vyplníme tepelně-

izolační maltou. 

- Vytvoření pracovní podlahy 2. výšky 

o Ta bude vytvořena pomocí lešenářských výsuvných koz, na kterých budou 

položeny dřevěné fošny.  

o Při práci na výsuvných kozách je nutno dbát na bezpečnost práce, nesmíme 

ukládat velké množství zdícího materiálu na fošny, aby nedošlo k přetížení lešení.  

- Pokračujeme vyzdíváním dalších vrstev 

o Stejným způsobem. Zednickou lžící naplníme maltovací přípravek HELUZ a tím 

rozprostřeme stejnoměrnou vrstvu malty.   

o Celkový počet vrstev v jednotlivých podlažích je 10, vyjma podkroví, kde jsou 3. 

- Osazení překladů 

o Ve vnitřních nosných konstrukcích se osazují překlady HELUZ 23,8. Ty se osazují 

podle návodu od výrobce. Výška spodní hrany překladu je dle PD. Po osazení 

překladů se dozdí zbylá výška stěny po spodní hranu budoucího ŽB věnce.               

o Překlady v obvodové stěně jsou tvořeny ŽB věncem. Výška je dle PD. 

Po vyzdění všech konstrukcí do úrovně spodní hrany věnce můžeme považovat fázi 

zdění za dokončenou. Po dostatečném vytvrdnutí zdící malty může být zahájeno provádění 

ztužujícího ŽB věnce celého patra. 

 

Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 

- K dopravě materiálu z místa jeho uskladnění na místo jeho použití bude použit věžový 

jeřáb LIEBHERR 65 K, který byl na stavbě zřízen již před započetím samotného 

procesu zdění. Pro uskladnění maltové směsi bude použito silo, které bude propojeno 

s kontinuální míchačkou PFT HM 106. Toto zařízení bude připojeno ke zdroji el. 

energie a vody. Konzistence maltové směsi vyráběné pomocí kontinuální míchačky 

bude korigována přímo na míchačce. Pro úpravu rozměrů cihelných bloků bude 

použita elektrická okružní pila s diamantovým kotoučem VACUTEC VMP 700A. 
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- Pracovní pomůcky jako jsou zednické lžíce, maltovací přípravek HELUZ pro tloušťku 

zdiva 440 mm, kladiva, gumové palice, tužky a šňůrky. Jako lešení použijí lešenářské 

výsuvné kozy a fošny. Pro natavení asfaltových pasů bude potřeba 10 kg bomba 

s plynovým hořákem. 

- Pracovníci budou potřebovat kalibrované měřicí přístroje jako je optický nivelační 

přístroj Bosch GOL 20 D Professional + stativ BT 160 + nivelační lať GR 500, metr, 

pásmo a olovnici pro založení rohů a první vrstvy. 

- Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, jako 

je pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice a přilba. 

Popis Označení Parametry stroje Činnost 

Věžový jeřáb 
LIEBHERR 

65K 

 Max. vyložení:  28 m Sekundární 
doprava 
materiálu 

 Max. nosnost na 28 m:  2 600 kg 
 Max. nosnost:  4 500 kg 

Silo na 
maltovou směs  

Objem: 18 m3 Uskladnění 
suché maltové 
směsi 

Výška: 6,3 m 
Rozměry: 2,5 x 2,5 m 

Kontinuální 
míchačka 

PFT HM 106 

Doprav.  množství: 35 l/min 

Příprava malty 
Hnací motor: 3 kW 
Rozměry: [mm] 1300/210/500 
Hmotnost: 82 kg 

Stavební pila 
VACUTEC   
VMP 700A 

Výkon motoru: 5,5 kW 

Úprava 
rozměrů 
cihelných bloků 

Max. pr. kotouče: 700 mm 

Max. délka řezu: 700 mm 

Max. hloubka řezu: 290 mm 

Rozměry: [mm] 1710/910/1350 

Hmotnost: 200 kg 
Tab. 1.15 – Výpis použité mechanizace pro provedení svislých nosných konstrukcí 

 

Pracovní četa: 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Obsluha věžového 
jeřábu 

jeřábnický průkaz 1 

Vazač vazačsky průkaz 1 

Zedník vyučen v oboru 3 

Pomocný pracovník - 4 

Tab. 1.16 – Výpis pracovníků pro provedení  
svislých nosných konstrukcí 
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1.3.3.2 Ztužující ŽB věnec 

Po procesu zdění bude proveden ŽB ztužující věnec po celém obvodu a vnitřních 

nosných zdech objektu. Tento věnec bude vytvořen z betonu C20/25 a bude do něj vložena 

betonářská ocel B500B. Hlavní výztuž tvoří 4 pruty ϕ 12 mm a třmínky ze stejné oceli o ϕ 6 

mm po 250 mm. Jako tepelná izolace bude použita Isover EPS 100 S tl. 80 mm, která bude 

vložena po obvodu objektu za řadu věncovek HELUZ 8/25 broušená. Bednění se provádí 

pouze z vnitřní strany obvodového zdiva a u vnitřního zdiva z obou stran. Navíc se provede 

ŽB průvlak přes konec výstupního ramene schodiště, do kterého bude na hranu zabetonován a 

pomocí ocelových kotvících prvků upevněn úhelník o rozměru 50 x 50 mm. K tomuto 

úhelníku bude v další etapě přivařena výztuž schodišťového ramene. Před betonáží bude na 

stěnu uložena asfaltová lepenka, to proto, aby nedošlo k zatečení betonu do dutin tvárnic. 

 

Charakteristika použitých materiálů: 

- beton: C20/25, XC1, S2 

o pevnost v tlaku fck.cyl = 20 MPa (válcová), fck.cube = 25 MPa (krychelná) 

o expoziční třída XC1 – konstrukce suché nebo stále mokré 

o konzistence S2 = 50 – 90 mm, zkouška sednutí kužele 

 

- ocel: B500B 

o hlavní výztuž ϕ 12 mm, třmínky ϕ 6mm 

o třída tažnosti B 

o Mez kluzu fyk = 500 MPa 

o Mez pevnosti fuk = 550 MPa 

 

- Věncovka HELUZ 8/25 broušená 

o rozměry d / š / v:     333 x 80 x 249 mm 

o třída objemové hmotnosti:   710 kg/m3 

o hmotnost:      5,9 kg/ks 

o pevnost v tlaku:      15,0 MPa 

o spotřeba:     3 ks/mb 

o součinitel prostupu tepla:    Uext  =  2,02 W/m2K 

 

- Isover EPS 100 S tl. 80 mm 

- HELUZ lepidlo 25kg – M10 
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Postup při provádění ŽB věnce: 

- Vyzdění věncovek 

o Na obvodovém zdivu se z vnější strany vyzdí na tenkovrstvý cementový tmel řada 

věncovek HELUZ 8/25.  

o Rohové věncovky budou podle vodováhy srovnány s obvodovou stěnou. Mezi ně 

bude poté natažena šňůrka, podle které se budou rovnat zbylé věncovky.  

‐ Tvorba bednění 

o Bednění sestavujeme u obvodového zdiva z vnitřní strany stěny a u vnitřního zdiva 

bude bednění z obou stran. V místě konce výstupního schodišťového ramene se 

vybední průvlak, jehož rozměry navrhne statik. 

o Opatření odbedňovacím nátěrem. 

o Bednění sestavujeme podle návodu od výrobce. 

o Celá konstrukce bednění musí být dostatečně tuhá, aby udržela beton 

v požadovaném tvaru do jeho zatvrdnutí. 

- Vyztužování  

o Výztuž bude opatřena distančními tělísky, aby bylo dodrženo předepsané krytí. 

o Vázání bude probíhat podle PD – musí být dodrženy rozteče mezi pruty a 

vzdálenosti třmínků. Do průvlaku u schodiště se k výztuži přiváže ocelový úhelník 

50 x 50 mm, ke kterému bude později přivařena výztuž schodišťového ramene. 

- Vložení tepelné izolace 

o Na obvodové stěně se z vnější strany věnce vloží tepelná izolace Isover EPS 100 S 

tl. 80 mm. Ta bude mít horní hranu ve stejné výšce jako vyzděné věncovky. 

- Betonáž 

o Betonáž probíhá za optimálních povětrnostních podmínek. Teplota nesmí klesnout 

pod +5°C, dále by neměla být vyšší jak +30°C. Nebetonujeme ani za deště. 

o K dopravě betonové směsi do bednění je použito stacionární čerpadlo betonu 

Putzmeister P715 TD, do kterého bude betonovou směs dodávat autodomíchávač 

SCANIA s nástavbou Stetter o objemu bubnu 7 m3. 

o Ukládání betonové směsi nesmí probíhat z větší výšky než 1,5 m, aby nedocházelo 

k segregaci kameniva. 

o Uložená směs musí být dostatečně hutněna pomocí ponorného vibrátoru TREMIX 

EX 40. Vibrování jednoho vpichu by nemělo trvat déle jak 5 vteřin. Vzdálenosti 

jednotlivých vpichů by neměly přesáhnout 350 mm. 

o Na závěr betonáže bude povrch srovnán podle bednění.  
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- Odbednění konstrukce 

o Demontáž bednění ŽB věnce může být provedena nejdříve po dosažení pevnosti 

betonu alespoň 5 MPa. Přesnou dobu určí stavbyvedoucí ve spolupráci se statikem. 

o Odbedňování probíhá tak, aby nedošlo k porušení již zhotovené konstrukce. 

- Ošetřování konstrukce 

o Povrch konstrukce bude zakryt parotěsnou tkaninou, která bude stále vlhká 

viditelně. Dobu ošetřování určí stavbyvedoucí. 

- Hotová konstrukce ŽB věnce 

o Zatížení věnce může nastat až po dosažení dostatečné pevnosti betonu (určí statik). 

 

Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 

- Pro dopravu betonové směsi bude použito autodomíchávače SCANIA s nástavbou 

Stetter o objemu bubnu 7 m3. Od domíchávače do bednění bude směs dopravována 

pomocí stacionárního čerpadla betonové směsi Putzmeister P715 TD. Pro hutnění 

použijeme ponorný vibrátor TREMIX EX 40. 

- Pracovníci budou potřebovat lopaty, zednické lžíce, lať pro stahování směsi a další 

drobné zednické nářadí. Dále pak vazačské kleště, štětku na odbedňovací nátěr, ruční 

pilku na tepelnou izolaci, kladiva a sekyry pro tvorbu bednění. 

- Kalibrované měřicí přístroje jako je optický nivelační přístroj Bosch GOL 20 D 

Professional + stativ BT 160 + nivelační lať GR 500, metr, pásmo. 

- Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, jako 

je pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice a přilba. 

 

Popis Označení Parametry stroje Činnost 

Autodomíchávač SCANIA 
Objem zásobníku:   Doprava 

betonu na 
staveniště 

beton: 7 m3 
voda: 500 l 

Stacionární 
čerpadlo betonové 

směsi 

PUTZMEISTER 
P715 TD 

Výkon: 4-17,4 m3/h 
Doprava 
betonu do 
konstrukce 

Dopravní tlak: 68 bar 
Výkon motoru: 34,5 kW 
Hmotnost: 1850 kg 

Ponorný vibrátor 
TREMIX        

EX 40 

Hmotnost: 13 kg 

Hutnění 
betonu 

Délka: 320 mm 

Vibrace 1/min: 1200 

Výkonnost: ±20 m3/hod 
Tab. 1.17 – Výpis použité mechanizace pro provedení ŽB věnce 
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Pracovní četa: 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Tesař vyučen v oboru 2 

Železář vyučen v oboru 2 

Pomocný pracovník - 2 

Tab. 1.18 – Výpis pracovníků pro provedení výztuže,  
bednění a odbedňování ŽB věnce 

 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Obsluha 
autodomíchávače 

strojní průkaz na 
autodomíchávače 

1 

Obsluha čerpadla 
strojní průkaz na 
čerpadla bet. směsi

1 

Obsluha vibrátoru 
strojní průkaz na 
hutnící zařízení 

1 

Zedník vyučen v oboru 2 

Pomocný pracovník - 3 

Tab. 1.19 – Výpis pracovníků pro betonáž ŽB věnce 

 

1.3.3.3 Montovaná stropní konstrukce ze ŽB dílců 

Před provedením tohoto procesu musí být již hotový ŽB ztužující věnec, ten by měl 

mít dostatečnou pevnost, minimálně však 10 MPa, pokud statik neurčí jinak. Proběhne 

kontrolní měření svislosti a vodorovnosti. Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími 

bude provedena jako montovaná ze ŽB panelů s dobetonávkami. Rozměry použitých dílců 

jsou 6000/1200/200 mm, 3900/1200/200 mm a 3900/850/200 mm. Sestavení dílců a jejich 

polohy jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Dílce budou ukládány pomocí věžového 

jeřábu LIEBHERR 65 K. Všichni zúčastnění pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s 

danými technologiemi a technologickými předpisy. Dále pak budou proškoleni a seznámeni i 

s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací.  

Procesu provádění ŽB montované stropní konstrukce se věnuje samostatná příloha 

práce č. 5 – Technologický předpis pro provedení ŽB montované stropní konstrukce. 

 

Charakteristika použitých materiálů: 

Tyto materiály budou podrobně popsány v bodě 5.2 
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Postup při provádění montovaných stropů: 

Tento postup bude podrobně popsán v bodě 5.7 

 

Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 

Mechanizace a pomůcky budou podrobně popsány v bodě 5.6 

 

1.3.3.4 ŽB monolitické schodiště 

Po procesu ŽB věnec začne probíhat bednění, vyztužování a následná  betonáž ŽB 

schodiště. Konstrukce schodiště bude vytvořena z betonu C20/25 a bude do něj vložena 

betonářská ocel B500B. Bednění konstrukce bude z hraněného a deskového řeziva a bude 

provedeno dle projektové dokumentace. Výztuž bude ohnuta a svázána také dle PD. Na horní 

hraně se výztuž přivaří k ocelovému úhelníku, který je zabetonován do průvlaku. U 

mezipodesty se kotvení výztuže bude řešit zapuštěním do vnitřní nosné stěny. Betonáž 

schodiště začne až po technologické přestávce od betonáže ŽB věnce. Věnec musí být 

dostatečně pevný, aby přenesl zatížení od schodiště.  

 

Charakteristika použitých materiálů: 

- beton: C20/25, XC1, S4 

o pevnost v tlaku fck.cyl = 20 MPa (válcová), fck.cube = 25 MPa (krychelná) 

o expoziční třída XC1 – konstrukce suché nebo stále mokré 

o konzistence S4 = 160 – 210 mm, zkouška sednutí kužele 

- ocel: B500B 

o hlavní výztuž ϕ 14 mm, KARI síť (oka 100 x 100 mm, ϕ 6mm) 

o třída tažnosti B 

o Mez kluzu fyk = 500 MPa 

o Mez pevnosti fuk = 550 MPa 

 

Postup při provádění monolitického schodiště: 

- Bednění 

o Bednění bude provedeno z hraněného a deskového řeziva. 

o Bude vytvořeno dle PD. 

o Konstrukce bednění musí být dostatečně tuhá, aby při betonáži nedošlo k její 

deformaci a udržela konstrukci v požadovaném tvaru až do jejího zatvrdnutí. 
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- Vyztužování 

o Vyztužování probíhá dle PD – správný a dostatečný počet prutů a jejich rozteče. 

o U horní hrany výstupního ramene se výztuž přivaří k zabudovanému ocelovému 

úhelníku. Zde bude přivařena hlavní výztuž. Přes hlavní výztuž bude položena 

KARI síť, která bude k hlavní výztuži přivázána. 

o Musí být dodrženo požadované krytí, to se zajistí pomocí distančních tělísek. 

- Betonáž 

o Betonáž probíhá za optimálních povětrnostních podmínek. Teplota nesmí klesnout 

pod +5°C, dále by neměla být vyšší jak +30°C. Nebetonujeme ani za deště. 

o Ukládání betonové směsi nesmí probíhat z větší výšky než 1,5 m, aby nedocházelo 

k segregaci kameniva. 

o Doprava betonové směsi do bednění bude probíhat pomocí stacionárního čerpadla 

betonu Putzmeister P715 TD, které bude plněno z autodomíchávače SCANIA 

s nástavbou Stetter o objemu bubnu 7 m3. 

o Uložená směs musí být dostatečně hutněna pomocí ponorného vibrátoru TREMIX 

EX 40. Vibrování jednoho vpichu by nemělo trvat déle jak 5 vteřin. Vzdálenosti 

jednotlivých vpichů by neměly přesáhnout 350 mm, mohou být i kratší, podle 

členitosti konstrukce. 

- Ošetřování 

o Ošetřování betonu bude probíhat dle klimatických podmínek. Četnost kropení určí 

stavbyvedoucí.  

o Konstrukce bude opatřena parotěsnou tkaninou, která bude stále viditelně vlhká. 

- Odbednění 

o Odbednění proběhne až po 28 dnech, kdy beton bude mít minimálně 70% své 

předpokládané pevnosti. 

o Při odbedňování postupujeme tak, abychom nepoškodili již hotovou konstrukci. 

 

Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 

- Pro dopravu betonové směsi bude použito autodomíchávače SCANIA s nástavbou 

Stettter o objemu bubnu 7 m3. Do bednění bude směs dopravována pomocí 

stacionárního čerpadla betonové směsi Putzmeister P715 TD. Pro hutnění použijeme 

ponorný vibrátor TREMIX EX 40. 

- Motorovou pilu, úhlovou brusku, pákové kleště, vazačské kleště, tesařské kladiva, 

lopaty pro čištění okolí konstrukce, lať pro stahování směsi, zednické lžíce, naběračky. 
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- Kalibrované měřicí přístroje jako je optický nivelační přístroj Bosch GOL 20 D 

Professional + stativ BT 160 + nivelační lať GR 500 a metr pro určení výšek stupňů. 

- Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, jako 

je pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice a přilba. 

 

Popis Označení Parametry stroje Činnost 

Autodomíchávač SCANIA 
Objem zásobníku:   Doprava 

betonu na 
staveniště 

beton: 7 m3 
voda: 500 l 

Stacionární 
čerpadlo betonové 

směsi 

PUTZMEISTER 
P715 TD 

Výkon: 4 - 17,4 m3/h 
Doprava 
betonu do 
konstrukce 

Dopravní tlak: 68 bar 
Výkon motoru: 34,5 kW 
Hmotnost: 1850 kg 

Ponorný vibrátor 
TREMIX        

EX 40 

Hmotnost: 13 kg 

Hutnění 
betonu 

Délka: 320 mm 

Vibrace 1/min: 1200 

Výkonnost: ±20 m3/hod 
Tab. 1.20 – Výpis použité mechanizace pro provedení ŽB schodiště 

 

Pracovní četa: 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Tesař vyučen v oboru 1 

Pomocný pracovník - 2 

Tab. 1.21 – Výpis pracovníků pro bednění ŽB schodiště 
 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 
Zedník vyučen v oboru 1 
Obsluha čerpadla na 
beton 

strojní průkaz na 
čerpadla bet. směsi

1 

Obsluha 
autodomíchávače 

strojní průkaz na 
autodomíchávače 

1 

Obsluha vibrátoru 
strojní průkaz na 
hurnící zařízení 

1 

Pomocný pracovník - 2 
Tab. 1.22 – Výpis pracovníků pro betonáž ŽB schodiště 
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Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Železář vyučen v oboru 1 

Pomocný pracovník - 2 
Tab. 1.23 – Výpis pracovníků pro vyztužování ŽB schodiště 

 

1.3.3.5 Provedení soustavy krovu 

Před zahájením provádění krovu, musí být hotová nadezdívka v podkroví, která bude 

ukončena ztužujícím ŽB věncem. Věnec musí mít dostatečnou pevnost, aby mohl být tímto 

procesem zatížen. Poté může dojít k samotnému provádění soustavy krovu. Střešní konstrukce 

je navržena jako dřevěný krov se zdvojenými kleštinami a s vsazenými vikýři. Sklon střešních 

rovin je 40°. Materiál použitý na tento krov bude hraněné, tesařsky vázané řezivo. Řezivo 

bude již před přivezením na stavbu opatřeno impregnačním přípravkem Bochemit QB. Na 

krokvích bude pojistná hydroizolace, která bude připevněna kontralatěmi a k nim budou 

připevněny latě. Střešní krytina je betonová značky BRAMAC.  

 

Charakteristika použitých materiálů: 

- Dřevo:  

o Objemová hmotnost cca 450 kg/m3 

o Vlhkost max. 17% 

- Pojistná hydroizolace: TYVEK SOLID 

o Šířka 1500 mm 

o Plošná hmotnost 82 g/m2 

- Krytina: BRAMAC Alpská taška Classic Protector 

o Barva červeno - hnědá 

o Váha 4,3 kg/ks (43 kg/ m²) 

 

Postup při provádění krovu: 

- Uložení a ukotvení pozednice 

o Na ŽB věnec bude uložena pozednice, která k němu bude ukotvena pomocí pásové 

ocely a chemické malty do předem vyvrtaných otvorů.  

o Spoje budou vytvořeny dle tesařských zásad a budou umístěné tak, aby na spoji 

nikdy neležela krokev. 
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- Vytvoření a vztyčení prvních dvou vazeb krovu 

o Na podlaze podkroví se vytvoří dvě vazby i s kleštinami. Tyto vazby se vztyčí a 

umístí se dle PD. K pozednici se připevní tesařskými spoji. 

o Vazby se mezi sebou dočasně zavětrují. 

- Pokračování ve vytváření a vztyčování jednotlivých vazeb 

o Jednotlivé vazby budou provizorně zavětrovány mezi sebou, aby nedošlo k jejich 

zřícení.  

o U komínů budou provedeny výměny dle PD. 

o Zároveň probíhá i zhotovení střešních vikýřů dle PD. 

- Kontrola rozměrů a dotažení  

o Po vztyčení všech krokví se provede kontrolní měření všech rozměrů, hlavně 

půdorysných. Poté budou matice na závitových tyčích zcela dotaženy. A 

zkontrolovány všechny vrutové a hřebíkové spoje.  

- Zavětrování 

o Dle PD se provede podélné zavětrování celého krovu, to zajistí celkovou 

prostorovou tuhost krovu.  

- Osazení střešních oken  

o Střešní okna budou osazena podle návodu výrobce. 

o Kolem střešních oken se provede oplechování. 

- Připevňování fólie a přibíjení kontralatí 

o Pojistná hydroizolace se připevní pomocí nastřelovací pistole a poté zajistí 

kontralatěmi ke krokvím.  

o Fólie bude připevňována od okapu směrem k hřebenu a minimální překrývání 

bude 100 mm. Kontralatě se budou přibíjet hřebíky.  

o Postupovat se bude po vrstvách.  

o Zároveň se začnou osazovat okapové háky pro okapové žlaby. Háky budou 

připevněny na každou krokev.  

o Na čelní hranu krokví bude připevněna provětrávací mřížka. 

- Přibíjení latí 

o Po připevnění jednoho pásu fólie se začnou přibíjet střešní latě.  

o Mezi horními hranami jednotlivých latí musí být vždy 330 mm.  

o První lať od okapu se vždy staví na stojato, z důvodu výškového vyrovnání tašek.  

o Na hřeben se osadí hřebenová lať pomocí držáků hřebenových latí a vrutů. 

‐ Oplechování úžlabí a komínů 
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o Oplechování bude provedeno z Cu plechu a podle PD.  

- Kladení střešní krytiny.  

o Klademe od okapu k hřebenu. Začneme od kraje, kde osadíme krajovou tašku, 

kterou přišroubujeme vrutem.  

o Klademe po třech vrstvách, abychom zamezili případným nerovnostem.  

o Položíme první polovinu výšky krytiny na jedné straně a poté se přemístíme na 

protější stranu. Abychom zamezili nerovnoměrnému zatížení krovu.  

o Druhou stranu položíme celou a na konec se vrátíme zpět na první stranu a 

doložíme druhou poloviny výšky.  

o Nezapomeneme na osazení sněhových tašek, větracích tašek, tašek pro uchycení 

hromosvodu a prostupových tašek dle PD.  

o Pod hřeben umístíme větrací pás hřebene, který připevníme pozinkovanými 

hřebíky. Na tento pás osadíme hřebenáče. Každý hřebenáč bude připevněn vrutem. 

Osadíme komplet pro odvětrávání kanalizace. 

 

Použitá mechanizace, pracovní pomůcky a ochranné pomůcky: 

- Pro dopravu řeziva do podkroví bude použit věžový jeřáb LIEBHERR 65 K.  

- Ke zkracování řeziva bude použita motorová řetězová pila, dále ruční vrtačka, aku-

šroubovák, ruční pila, tesařské kladiva, sekery, brnkačka, tužky, připínací pistol na 

střešní fólii, úhlová bruska s diamantovým kotoučem, pro úpravu tašek v úžlabí a sada 

klíčů. 

- Pracovníci budou potřebovat kalibrované měřicí přístroje: vodováhu, metr, pásmo. 

- Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, jako 

je pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice a přilba. 

 

Pracovní četa: 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Obsluha věžového 
jeřábu 

jeřábnický průkaz 1 

Tesař vyučen v oboru 3 

Pokryvač vyučen v oboru 2 

Pomocný pracovník - 3 

Tab. 1.24 – Výpis pracovníků pro provádění krovu 
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 V této části mé bakalářské práce jsem zpracovával časový a finanční plán výstavby 

hrubé stavby Bytového domu v Míškovicích. 

Harmonogram byl vypracován v programu CONTEC a je přílohou mé práce. Při 

zpracovávání harmonogramu jsem uvažoval s prácemi od skrývky ornice až po osazení 

obvodových výplní otvorů stavby. Z časového plánu je jasné, jak na sebe jednotlivé činnosti 

výstavby navazují, jsou zde také technologické přestávky. 

Finanční plán byl zpracován v programu Microsoft Office Excel. Vycházel jsem 

z časového plánu a cen jednotlivých stavebních dílů podle rozpočtu. Plán financování 

výstavby jsem rozdělil na týdny, dále na měsíce a poté celkovou cenu za hrubou stavbu. Je 

z něj patrné, kolik peněz bude potřeba každý týden pro hladký průběh výstavby. Dle 

finančního plánu se může investor se zhotovitelem domluvit na fakturaci výstavby. V plánu 

není řešeno, jak často a jak moc zpětně bude investor zhotoviteli platit. Finanční plán je 

samostatnou přílohou mé práce. 
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Tahle kapitola je řešena jako zásady organizace výstavby, dle platné vyhlášky číslo 

62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Dále jsou zde řešeny objekty zařízení staveniště jejich 

vlastnosti, rozměry, rozmístění a návaznosti mezi sebou na pozemku investora a na obecním 

pozemku v záboru. Pozemek bude ohraničen mobilním oplocením, vjezd na staveniště bude 

vytvořen z jednoho dílce, který bude uzamykatelný. U místní komunikace je vytvořena 

zpevněná plocha pro nákladní automobily s přívěsem, které budou přivážet prefabrikované 

stropní dílce a zdící prvky na paletách. Skládání a následnou montáž těchto dílců bude 

zajišťovat věžový jeřáb. Pro uskladnění maltové směsi je na staveništi silo, ke kterému je 

připojena kontinuální míchačka. Na staveništi se dále nachází mobilní buňky v podobě šatny, 

hygienického zázemí a kontejner na uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu. Celá 

plocha staveniště je zpevněna pomocí stavebního recyklátu v tloušťce 150 mm a to proto, že 

později budou tyto plochy využity jako zpevněné plochy pro parkování a jako nádvoří 

budoucích uživatelů stavby. Skladovací prostory prefabrikátů a zdícího materiálu se nachází 

za objektem a též jsou zpevněny a vyspádovány směrem od objektu recyklátem. Rozmístění 

jednotlivých objektů a napojení na dočasné staveništní přípojky je znázorněno ve výkrese č. 

02 – Koncepce zařízení staveniště. 

 

3.1  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO  měrná jednotka
množství 

m.j. 
střední norma 

[l] 

potřebné 
množství vody 

[l] 

Ošetřování betonu m3 50 200 10000 

MEZISOUČET A 10000 

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO  měrná jednotka
množství 

m.j. 
střední norma 

[l] 

potřebné 
množství vody 

[l] 
Hygienické účely 1 zaměstnanec 8 40 320 
Sprchování 1 zaměstnanec 8 45 360 

Příprava jídel 1 zaměstnanec 8 35 280 

MEZISOUČET B 960 
Tab. 3.1 – Výpis potřeby vody pro jednotlivé činnosti 

 

Výpočet spotřeby vody: 

	
∑

	
	 	 , 	 	 , 	 	 , 	 	 , , 	 /   

Dimenze potrubí: Qn = 0,65 l/s => jmenovitá světlost potrubí 1“ (25 mm) 
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STAVEBNÍ STROJE A NÁŘADÍ PŘÍKON [kW] 

Věžový jeřáb 7,00 
Ponorný vibrátor 0,24 
Plovoucí vibrační lišta 0,10 
Kontinuální míchačka 3,00 
Diamantová pila 5,50 
Stavební míchačka 0,60 
Ruční vrtačka 1,00 
Míchadlo na maltu 1,10 
Bourací kladivo 1,50 
Elektrický hoblík 0,50 
Kotoučová pila 1,10 
Úhlová bruska 2,20 
Zažízení obytného kontejneru 5,00 

P1 INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 28,84 

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ PŘÍKON [kW] 

Šatna 0,058 
Umývárna + WC 0,036 
Sklad 0,036 

P2 INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 0,13 
Tab. 3.2 – Výpis potřeby el. energie pro jednotlivé stroje a zařízení 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

1,1	 0,5 	0,8 	 0,7	 	 = 

0,5 28,84 	0,8 0,13 	 0,7	 	28,84  = 24,87 kW   

 

3.2  Odvodnění staveniště 

Staveniště bude zpevněno pomocí stavebního recyklátu a bude ve spádu 2% od 

objektu. Rovněž i skladovací plochy pro prefabrikáty a palety s cihelnými bloky budou ve 

spádu od objektu. Po provedení zastřešení musí být střešní svody dočasně opatřeny 

flexibilními trubkami, které budou vyvedeny v dostatečné vzdálenosti od objektu. Odvodnění 

staveniště bude stávající kanalizací, která se nachází na pozemku. 

 

3.3  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na místí komunikaci přes obecní pozemek 738/2. Bude 

zajištěna ochrana sítí vedoucích v zeleném pásu podél místní komunikace. Napojení objektu a 
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staveniště na technickou infrastrukturu bude provedeno z inženýrských sítí vedoucích před 

pozemkem investora. Napojení proběhne v souladu s požadavky správců sítí. Přípojka vody 

bude přivedena do vodoměrné šachty, odkud bude dále rozvedena po staveništi a později 

připojena k budovanému objektu. Přípojka elektrické energie bude při provádění stavby 

umístěna na hranici staveniště, odkud bude dále rozvedena pomocí staveništních přípojek 

k jednotlivým zařízením, později se přemístí k budovanému objektu. Jako kanalizace bude 

využita stávající přípojka, do které budou zaústěny sociální zařízení staveniště a odvodnění 

dešťové vody z objektu. 

  

3.4  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Objekt č.p. 44 stojící na parcele 13/1 k.ú. Míškovice a patřící obci Míškovice, který se 

nachází na hranici pozemku a k budovanému objektu bude navazovat průčelím, nebude při 

výstavbě nijak ohrožen. Při zemních pracích bude zajištěna jeho stabilita. Při provádění 

stavby bude využito části obecního pozemku 738/2 mezi pozemkem investora a místní 

komunikací. Pozemek bude využit jako zařízení staveniště a později z něj bude částečně 

vytvořena místní komunikace jako příjezdová komunikace pro bytový dům a další část bude 

navrácena do původního stavu jako zelený pás, mezi objektem a místní komunikací. Parcela 

č. 9/2 v k.ú. Míškovice nebude výstavbou nijak ovlivněna, proto nejsou třeba žádné jiné 

opatření. 

 

3.5  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Při zemních pracích bude prováděno čištění a kontrola vozidel, které budou vyjíždět 

ze staveniště na komunikaci. Při nepříznivém počasí a dešti budou zemní práce přerušeny. 

Nesmí dojít k znečištění místní komunikace. Pozemek je vyklizený po odstraněné stavbě.  

Na pozemku se nenachází žádné dřeviny.  

 

3.6  Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Při výstavbě bude proveden dočasný zábor, na kterém se budou nacházet objekty 

zařízení staveniště. Zábor bude na obecním pozemku p.č. 738/2 v k.ú Míškovice. Plocha, na 

které bude dočasný zábor, je 265 m2.  
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Objekty ZS nacházející se na území dočasného záboru: 

OBJEKT ZS DRUH OBJEKTU m2 

Sklad nářadí provozní 18,1
Šatna sociální 9,7
Umývárna + WC sociální 7,3
Věžový jeřáb výrobní 20,4
Míchací centrum výrobní 6,5
Zpevněná plocha pro nákl. automobily provozní 109,2
Zpevněná plocha  provozní 117,0

Oplocení provozní -
Tab. 3.3 – Výpis objektů ZS v záboru 

 

3.7  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

S odpady produkovanými při výstavbě bytového domu bude nakládáno v souladu 

s vyhláškou 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 

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

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Jejich složení bude známo a 

recyklace bude probíhat dle platné legislativy. Emise vzniklé při výstavbě nebudou ohrožovat 

okolí. 

 

Odpady vzniklé při výstavbě, jejich katalogové číslo, typ a způsob zpracování, dle 

vyhlášky 381/2001 Sb.: 

„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených 
ve skupinách 05 a 12) 

Katalogové 
číslo: 

Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

13 2 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 

„15“ Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

Katalogové 
číslo: 

Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02  Plastové obaly O A 

15 01 03  Dřevěné obaly  O B 
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„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

Katalogové 
číslo: 

Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

17 01 01  Beton O C 
17 01 02  Cihly O C 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky O C 
17 02 01  Dřevo O B 
17 02 03  Plasty O A 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O A 
17 04 05  Železo a ocel O A 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 O C 

    17 06 04  
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a     17 06 03 

O A 

    17 08 02  
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

O C 

„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 

Katalogové 
číslo: 

Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

   20 03 01 Směsný komunální odpad O A 

Tab. 3.4 – Výpis odpadů vzniklých při výstavbě 

 

Způsoby zpracování odpadů: 

A – Odpadové centrum Holešov (TS Holešov, Holešov) 

B – Spalovna Hostišová (Jiří Němec, Hostišová) 

C – Drtička a třídička Míškovice (Martin Zelina, Míškovice) 

  

3.8  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na pozemku investora bude vytvořena skládka ornice o celkovém objemu 75 m3. 

Zbytek ornice bude odvezen nákladními automobily na nedalekou skládku. Na stejné místo 

bude později odvezena i zemina vytěžená, při výkopu základových pasů. 
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Objemy zemin: 

Druh materiálu 
Objem 

[m3] 
dovoz/odvoz Poznámka 

Ornice 232,5 odvoz třída horniny 1-2 

Ornice 75,0 zůstává na staveništi třída horniny 1-2 
Zemina 74,9 odvoz třída horniny 2 
Štěrk 47,1 dovoz frakce 4 - 16 mm 

Stavební recyklát 125,0 dovoz frakce 10 - 20 mm 

Tab. 3.5 – Výpis objemů zemin přivezených a odvezených ze staveniště 

 

3.9  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě budou vytvořeny podmínky, které budou odpovídat zájmům životního 

prostředí. Je nutné dodržovat: 

o Maximální povolené hodnoty hluku na staveništi 

o Snížit prašnost včasným kropením  

o Chránit podzemní a povrchové vody před znečištěním zejména ropnými produkty 

o Zamezit znečištění ovzduší zejména spalováním odpadů 

 

S odpady bude nakládáno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů a seznam nebezpečných odpadů. 

Při stavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení např. nákladní 

automobil, rýpadlo – nakladač nebo čerpadlo betonové směsi, které mají vyšší hlučnost. Tyto 

vlivy budou působit velmi krátkodobě. Při provádění prací uvnitř objektu bude hlučnost 

tlumena konstrukcí stavby. 

V okolí staveniště musí být dodrženy maximální hodnoty hluku a vibrací. Maximální 

hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb jsou 40 dB. V době od 7:00 

– 21:00 hodin může být tato hodnota 55 dB, ale pouze v pracovních dnech. Hygienické limity 

v chráněných venkovních prostorech staveb jsou pro hluk ze stavební činnosti 50 dB. K této 

hodnotě jsou připočítávány korekce v závislosti na době provádění těchto prací. 

Doba prací Korekce 

6:00 - 7:00 +10 
7:00 - 21:00 +15 
21:00 - 22:00 +10 

22:00 - 6:00 +5 

Tab. 3.6 – Hodnoty korekce hluku 
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3.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

podle jiných právních předpisů 

Všichni pracovníci nacházející se na staveništi budou proškoleni z BOZP a PO. Budou 

vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, reflexní vestou a přilbou. 

Vstup cizím nebo neproškoleným osobám bude vstup na staveniště zakázán.  

Po dobu výstavby je nutné se řídit těmito právními předpisy: 

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

o Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

o 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 

o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

o Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

V místech, kde hrozí dané nebezpečí, bude umístěna výstražná tabulka, která 

upozorňuje na dané riziko, popřípadě zde budou umístěny i tabulky, na kterých je znázorněno, 

jak danému riziku předejít. 

 

Příklady značek vyskytujících se na staveništi po dobu provádění stavby: 

 

Zákazové značky: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 – Zákazové značky na staveništi 
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Výstražné značky: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2  –  Výstražné značky na staveništi 

Příkazové značky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.3  –  Příkazové značky na staveništi 

 

Značky označující odběrná místa: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4  –  Značky označující odběrná místa na staveništi 
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3.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Při výstavbě nejsou dotčeny žádné okolní stavby, proto není potřeba jakýchkoli úprav 

pro jejich bezbariérové užívání. 

 

3.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Na místní komunikaci podél staveniště bude v obou směrech umístěna dopravní 

značka ZÁKAZ ZASTAVENÍ, která bude minimálně 15 m vpravo a 40 m vlevo od vjezdu 

směrem do staveniště. Zároveň s ní zde bude umístěna i dopravní značka JINÉ NEBEZPEČÍ s 

dodatkovou tabulkou „VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“ (viz. výkres č. 03). 

 

3.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba nevyžaduje žádné speciální podmínky pro její provádění. 

 

3.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba bude probíhat tradičním postupem. 

 

Jednotlivé etapy výstavby bytového domu: 

o Zemní práce 

o Základové konstrukce 

o Svislé konstrukce 

o Vodorovné konstrukce 

o Střešní konstrukce 

o Pokrývačské práce 

o Přípojky elektro, kanalizace, voda 

o Instalace elektro, kanalizace, voda 

o Omítky 

o Podlahy 

o Obklady a dlažby 

o Malby a nátěry 

o Kladení nášlapných vrstev podlah 

o Dokončovací práce a kompletace 

o Zpevněné venkovní plochy 

o Terénní úpravy 
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Dílčí termíny dokončení prací hrubé stavby: 

ETAPA DATUM DOKONČENÍ 

Zemní práce 6.3.2015  
Základové konstrukce 6.4.2015  
Svislé + vodorovné konstrukce 21.8.2015  

Zastřešení 24.8.2015  
Tab. 3.7 – Dílčí termíny hrubé stavby 

 

3.15 Objekty zařízení staveniště 

3.15.1 Provozní objekty 

Oplocení 

Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení STANDARD 3500/Zn. 

Hlavními prvky mobilního oplocení jsou plotové patice a dílce. V tomto případě budou 

použity ocelové žárově pozinkované plotové dílce o rozměrech 3,5 x 2,0m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5 –  Schéma plotového dílce mobilního oplocení 

 

Rozměry ok:  100 x 250 mm 

Horizontální trubky: 32 x 1,5 mm 

Vertikální trubky: 42 x 1,5 mm 

Tloušťka drátů:  4,3 mm 

Povrchová úprava: zinek 

 

Pro stabilizaci plotových dílců budou použity betonové plotové patice o rozměrech 

220 x 610 x 120 mm s otvory, do kterých je možné za sunou konce plotových dílců.  
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Obr. 3.6 –  Schéma plotového patice mobilního oplocení 

 

Pro spojení jednotlivých dílců k sobě budou použity ocelové pozinkované zajišťovací 

spony tl. 2,5 mm. Poslední dílec se spojen otočným pantem, aby byla možnost s ním otáčet a 

otevírat tak vjezd na staveniště. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.7  –  Zajišťovací spona   Obr. 3.8  –  Pant mobilního oplocení 

   mobilního oplocení  

 

Vjezd na staveniště bude vytvořen tak, že u krajního dílce bude zabetonována ocelová 

trubka, na které bude navařeno oko. K tomuto oku se bude vždy poslední dílec zamykat 

pomocí řetězu a visacího zámku. Rozmístění těchto prvků je patrné z výkresu č. 02 – 

Koncepce zařízení staveniště. 
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Uzamykatelný sklad 

Na uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu bude využito uzamykatelného 

mobilního skladu CONTIMADE typ 24 D. Ten bude napojen na přívod elektrické energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.9  –  Schéma uzamykatelného skladu 

 

Vnější rozměry: 6 058 x 2 990 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 

Vybavení:   

o Dveře  

- venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s těsněním,  

- cylindrický zámek se třemi klíči - 1 ks 

o 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 230V - 1 ks, zásuvka 400V / 

16A - 1 ks 

 

Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou vytvořeny z hutněného tříděného cihelného recyklátu 

v tloušťce 150 mm. Na místech budoucích zpevněných ploch bude recyklát sypán přímo na 
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zhutněný povrch, na kterém bude sejmuta ornice. Zpevněná plocha pro odstavení nákladního 

automobilu při skládání materiálu bude vytvořena také násypem recyklátu, který ale bude 

nasypán na  geotextílii. Po skončení stavebních prací bude tato zpevněná plocha zrušena a 

mohlo by dojít k promíchání recyklátu s rostlou zeminou.  

 

Frakce recyklátu: 10 – 20 mm 

Množství recyklátu: 125 m3 

Gramáž geotextílie: min. 300 g/m2  

 

3.15.2 Sociální objekty 

Umývárna + WC 

Jako sociální zázemí bude použit sanitární kontejner CONTIMADE Lean Typ L15 A. Ten 

bude napojen na dočasný staveništní přívod elektrické energie, vodovod a kanalizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.10  –  Schéma umývárny + WC 

 

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

Vybavení:   

o Elektroinstalace 

- vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

- 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 topení - 1 ks 

- ventilátor - 1 ks 
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o Dveře 

- venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním  

- cylindrický zámek se třemi klíči - 1 ks 

o Okna 

- plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 2 ks 

- venkovní pozinkované ocelové okenní mříže 

o 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 

 

Šatna 

Jako šatna pro pracovníky bude použit obytný kontejner CONTIMADE Lean Typ L12 

A. Ten bude napojen na dočasný staveništní přívod elektrické energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.11  –  Schéma šatny 

 

Vnější rozměry: 4 000 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 

Vybavení:   

o Elektroinstalace 

- vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
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- uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

- zářivka 1 x 58 W - 1 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 1 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

o Dveře 

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

a třemi klíči - 1 ks 

o Okna 

- plastové okno 1215 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí - 1 ks 

- venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 

o Ostatní 

- větrací mřížky v obvodových stěnách 

 

3.15.3 Výrobní objekty 

Míchací centrum 

Míchací centrum se skládá ze dvou částí. Jedna část je silo na suchou maltovou směs, 

na které je připevněna ze spodní strany horizontální kontinuální míchačka PFT HM 106. 

Tento soubor je připojen na přívod vody a elektrické energie.  

 

Silo:                                                                                    

Objem:  18 m3 

Výška:   6,3 m 

Půdorysné rozměry: 2,5 x 2,5 m 

 

 

 

 

        Obr. 3.12  –  Silo 

Horizontální kontinuální míchačka: 

Míchací výkon: 20 - 50 l/min     

Dávkovací hřídel: 35 l/min 

Výkon motoru: 3,0 kW 

Připojení vody: 2,5 bar, 3/4“      

Rozměry (d/v/š): 1300/210/500 mm 

Hmotnost:  82 kg (bez řídící jednotky)            Obr. 3.13  –  Kontinuální míchačka 
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Věžový jeřáb 

Pro vertikální i horizontální dopravu těžších břemen a prefabrikovaných stropních 

panelů bude použit věžový jeřáb se spodní otočí LIEBHERR 65 K. Ten bude sestaven na 

staveništi ihned po provedení zemních prací a základů. Pod jeřábem bude recyklát prolit 

řídkým betonem, pro jeho zpevnění. Bude napojen na přívod elektrické energie. Jeho umístění 

je patrné z výkresu. Mezi jeřábem a konstrukcí musí být dodržena bezpečnostní vzdálenost 

500 mm. Předpokládáme, že v průběhu výstavby bude na venkovní straně obvodového zdiva 

zřízeno lešení, proto vzdálenost mezi hranicí otáčení jeřábu a lícem budoucího zdiva je 2 m.                          

 

Parametry jeřábu: 

Délka výložníku: 28 m  

Nosnost na konci: 2 600 kg 

Poloměr otáčení: 2,55 m 

Hmotnost závaží: 35 000 kg 

Výška jeřábu:  28,5 m 

 

          Obr. 3.14  –  Věžový jeřáb 
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 V této části je zpracován položkový rozpočet spolu s výkazem výměr pro hrubou 

stavbu řešeného bytového domu včetně výplní obvodových otvorů. Rozpočet je zpracován 

v programu BUILDpowerS a je přílohou této práce. 

 V rozpočtu jsem uvažoval pouze konstrukce a práce, které bezprostředně souvisí 

s hrubou stavbou. Navíc jsem přidal výplně otvorů obvodových konstrukcí. 
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5.1 Obecná charakteristika 

Název:   Bytový dům Míškovice 

Místo stavby:  Pozemek parcela č. 902, pozemková parcela č. 51/1, 738/2  

v k. ú. Míškovice 

Investor:  ZEKO s.r.o. 

    Míškovice č.p. 73, 768 52 Míškovice u Holešova 

 Druh stavby:   Bytový dům 

Účel stavby:   bydlení 

 

5.1.1 Obecná charakteristika objektu 

Cílem investora je vybudovat bytový dům s 12 bytovými jednotkami. Stavba je 

navržena jako třípodlažní s obytným podkrovím. Pozemek se nachází v zástavbě a pro stavbu 

bytového domu je vhodný.  

Stavba je založena na základech z prostého betonu a železobetonové podkladní desce. 

Základové pasy jsou ve dvou úrovních. Obvodové pasy jsou v hloubce -1,200 m a vnitřní 

pasy -1,000 m od čisté podlahy objektu. Pod pasy se nachází 100 mm silný štěrkopískový 

podsyp, který je řádně zhutněn. Obvodové zdivo je z cihelných tvárnic HELUZ STI 44 tl. 

440mm, první vrstva je založena na HELUZ FAMILY 38 2in1, vnitřní nosné zdivo je 

HELUZ AKU 30/33,3 MK, příčky jsou HELUZ 11,5 AKU. Stropní konstrukce je navržena 

jako montovaná z dutinových železobetonových panelů. Z čela stropní konstrukce bude řada 

věncovek a jako tepelná izolace se za věncovky umístí Isover EPS 100 S tloušťky 80 mm, 

zbylý prostor bude dobetonován při betonáži spár. Střecha je navržena jako sedlová. Vazba je 

krov s dvojitými kleštinami. Sklon střechy je 40° a je z betonové krytiny BRAMAC, typ tašky 

Alpská taška Classic Protector, barva červeno - hnědá. Bytový dům po urbanistické stránce 

zapadá do okolní zástavby.  

 

5.1.2 Obecná charakteristika procesu 

Tímto technologickým předpisem je uveden postup jednotlivých činností pro 

provedení montované stropní konstrukce ze železobetonových panelů. Dále tento proces řeší, 

jakým způsobem bude materiál dopravován, uskladněn na staveništi, jaké budou probíhat 

kontroly před, během a po procesu, jaké budou při procesu produkovány odpady, personální 

obsazení a mechanizace a pracovní pomůcky, které budou zapotřebí. 
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5.2 Materiál, doprava, skladování 

5.2.1 Materiál 

Na stropní konstrukci jsou použity dutinové železobetonové stropní panely o 

rozměrech  6000/1200/200 mm, 3900/1200/200 mm a 3900/850/200 mm. Dobetonávky 

budou vytvořeny ze železobetonu. Veškerý výpis materiálů a objemů je počítán pro stropní 

konstrukci nad 1.NP i 2.NP. 

 

Výpis prefabrikátů: 

Označení Název 
Rozměry           

[mm] 
Váha      

[t] 
Počet ks      

(1. podlaží) 
Počet ks 
celkem 

  P   
Stropní panel 6000/1200/200 2,60 32 64 

  1   
  P   

Stropní panel 3900/1200/200 1,75 12 22 
  2   
  P   

Stropní panel 3900/850/200 1,20 2 2 
  3   

Tab. 5.1 – Výpis prefabrikátů pro stropní konstrukci 

 

Výpis materiálu: 

Věncovka HELUZ 8/21 broušená 

Účel počet ks počet ks/paleta počet palet 

Obezdění dokola v líci 536 135 4 

Baumit MM 100  

Účel počet ks počet ks/paleta počet palet 

Zdící malta pod prefabrikáty 35 35 1 

HELUZ lepidlo 25kg  

Účel počet ks počet ks/paleta počet palet 

Lepení věncovek 20 - - 

Isover EPS 100 S  tl. 80 mm  

Účel počet ks počet ks/balení počet balení 

Tepelná izolace stropní konstrukce 86 6 14 + 2ks 

Tab. 5.2 – Výpis materiálu pro stropní konstrukci 
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Materiál pro dobetonávky: 

Beton C20/25 – 11,7m3 

Ocel B500B  – KARI síť (oka 100 x 100 mm, ϕ 5 mm, velikost 2 x 3 m) – 10 ks 

– Hlavní nosná výztuž (ϕ12 mm. Délka 6 m) – 50 ks 

– Tyčová ocel (50 x 5 mm, délka 3 m) – 32 ks 

Kotvy do betonu ϕ 8 mm  

Dilatační páska Mirelon tl. 5 mm a šířky 200 mm – 25 mb 

Distanční prvky s krytím 25 mm – 100 ks 

Vázací drát ϕ0,8 mm – 200 m 

Odbedňovací nátěr – 5 l 

Stavební hřebíky dl. 63 mm – 5 kg 

 

Materiál pro bednění dobetonávek: 

Systémové bednění DOKA (1 podlaží) 

Prvek ks 

Nosník DOKA H20 top, délka 3,90m 16 

Nosník DOKA H20 top, délka 2,65m 45 
Panely Dokadur, tl. 27mm 40 
Stropní podpěry DOKA Eurex 20 top 46 
Opěrná trojnožka  35 
Spouštěcí hlavice H20 46 

Tab. 5.3 – Výpis bednění pro dobetonávky stropní konstrukce 

Bednění postačí pouze na jedno podlaží, protože předpokládáme, že při bednění 

dobetonávek v dalším podlaží už nebude zapotřebí bednění v patře spodním. Zůstane tam 

pouze několik stropních podpěr a ty už nebudou ve 2. patře potřeba vzhledem k tomu, že se 

zde nenachází dobetonávky v podobě balkonů. 

 

Charakteristiky použitých materiálů: 

- Věncovka HELUZ 8/21 broušená 

o rozměry d / š / v:     333 x 80 x 209 mm 

o třída objemové hmotnosti:   710 kg/m3 

o hmotnost:      4,0 kg/ks 

o pevnost v tlaku:     15,0 MPa 

o spotřeba:     3 ks/mb 

o součinitel prostupu tepla:    Uext =  2,02 W/m2K 
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- Cementová malta Baumit MM 100  

- Isover EPS 100 S  tl. 80 mm  

- beton: C20/25, XC1, S4 

o pevnost v tlaku fck.cyl = 20 MPa (válcová), fck.cube = 25 MPa (krychelná) 

o expoziční třída XC1 – konstrukce suché nebo stále mokré 

o konzistence S4 = 160 – 210 mm, zkouška sednutí kužele 

- ocel: B500B 

o hlavní výztuž ϕ 12 mm 

o třída tažnosti B 

o Mez kluzu fyk = 500 MPa 

o Mez pevnosti fuk = 550 MPa 

 

5.2.2 Doprava 

Primární doprava na staveniště je zařízena pomocí nákladního automobilu MAN TGX 

s návěsem SCHMITZ s nosností 24t. Vzhledem k vysoké hmotnosti stropních prvků je 

vytvořen plán, kolik a jaké prvky se budou postupně vozit (viz. bod 7 – Použité stroje a 

nářadí). Doprava ŽB panelů bude z prefa výrobny ve Zlíně – Malenovicích. Výztuž bude 

dovezena z armovny ve Zlíně – Prštném. Doprava betonové směsi bude zajištěna pomocí 

autodomíchávače SCANIA o objemu zásobníku na beton 7 m3 z betonárny v Hulíně. 

Betonárna je od stavby vzdálená 7,3 km (11 minut). Materiál v podobě bednění, malty, 

věncovek a výztuže bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu IVECO 

s hydraulickým ramenem. 

Sekundární doprava prvků po staveništi je zajištěna pomocí věžového jeřábu 

LIEBHERR 65 K. Jeho umístění je patrné z výkresu č. 02 – Koncepce zařízení staveniště. 

Betonová směs se bude dopravovat pomocí stacionárního čerpadla betonu Putzmeister P715 

TD. 

 

Trasa dopravy čerstvé betonové směsi  

Hulín – Míškovice 

délka 7,3 km 

čas 11 minut 

 

 

      Obr. 5.1 –  Trasa betonu 
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5.2.3 Skladování 

Skladovací plocha na staveništi bude zpevněná, rovná a odvodněná ve spádu 2% 

směrem od objektu. Velikost plochy a její umístění je patrné z výkresu č. 02 – Koncepce 

zařízení staveniště. Prvky budou na skládce uloženy v takové poloze, v jaké budou později 

zabudovány do konstrukce. Prvky budou podloženy dřevěnými podkladky o rozměrech 100 x 

100 mm, umístěnými přesně nad sebou. Maximální počet panelů položených nad sebou bude 

5 ks. Mezi jednotlivými prvky musí být dodržena průchozí šířka 750 mm (viz. výkres č. 04) 

 

5.3 Převzetí pracoviště 

Před zahájením prací bude provedena kontrola správnosti provedení železobetonového 

ztužujícího věnce. Je zapotřebí, aby měl věnec pevnost minimálně 10 MPa, pokud statik 

neurčí jinak. Povrch věnce bude celistvý, bez štěrkových hnízd, výčnělků, bez viditelných 

prasklin a prohlubní. Výškový rozdíl bude na celé délce maximálně 20 mm. Rovinost se bude 

měřit dvoumetrovou latí a nesmí přesáhnout ±5 mm. Odchylky v rozměrech průřezu budou 

maximálně ±6 mm. Pro každé měření se náhodně vybere 10 míst na celé konstrukci. O 

převzetí bude proveden stavbyvedoucím zápis do stavebního deníku.  

 

5.4 Obecné pracovní podmínky 

Pro provádění těchto prací by neměly teploty klesnout pod +5°C. Jestliže klesnou pod 

+5°C, musí být výroba zálivkového betonu pozměněna tím, že se bude přidávat teplá 

záměsová voda nebo předehřívat kamenivo. Teploty by neměly být ani vyšší jak +30°C. Dále 

by rychlost větru neměla přesáhnout 10 m/s. Práce nesmí probíhat také za snížené viditelnosti, 

sněžení, deště, nebo šera. 

Staveniště bude oploceno. Vjezd na staveniště je z místní komunikace. Pojezd po 

staveništi je zajištěn po zpevněných plochách.  Na staveništi je umístěna šatna pracovníků a 

sociální zařízení. Dále je zde krytý sklad pro pracovní nářadí a drobný materiál, silo 

s kontinuální míchačkou na maltovou směs, zpevněná plocha pro skladování ŽB dílců 

montované stropní konstrukce a další pro skladování palet s cihelnými bloky. Umístění 

míchacího centra a věžového jeřábu je patrné z výkresu č. 02 – Koncepce zařízení staveniště. 

Na staveništi bude zajištěn rozvod vody a el. energie k jednotlivým zařízením a objektům.  

Na staveništi budou jen pracovníci proškolení z BOZP, požární ochrany a znalí 

technologických postupů pro tvorbu montovaných stropních konstrukcí ze železobetonových 

plošných dílců. 
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5.5 Personální obsazení 

Funkce Požadavky Počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 
Obsluha věžového 
jeřábu 

jeřábnický průkaz 1 

Vazač vazačský průkaz 2 

Montážník vazačský průkaz 2 
Řidič nákladního 
automobilu MAN TGX

řidičský průkaz skupiny 
C + E 

1 

Řidič nákladního 
automobilu IVECO 

řidičský průkaz skupiny 
C, strojní průkaz  

1 

Obsluha čerpadla na 
beton 

strojní průkaz na 
čerpadla bet. směsi 

1 

Tesař vyučen v oboru 2 

Železář vyučen v oboru 2 

Zedník vyučen v oboru 2 

Obsluha 
autodomíchávače 

strojní průkaz na 
autodomíchávače 

1 

Obsluha vibrátoru 
strojní průkaz na hutnící 

zařízení 
1 

Pomocný pracovník - 4 
Tab. 5.4 – Výpis pracovníků pro provádění stropní  

konstrukce a železobetonového věnce 
 

5.6 Stroje, nářadí a pomůcky BOZ 

5.6.1 Stroje 

Pro primární dopravu prefabrikátů bude použit nákladní automobil MAN TGX 

s návěsem SCHMITZ s nosností 24 t. Materiál v podobě věncovek, bednění, malty a výztuže 

bude na staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu IVECO s hydraulickým 

ramenem. Pro dopravu betonové směsi budou sloužit autodomíchávače SCANIA s nástavbou 

Stetter o objemu zásobníku na beton 7 m3.  

Pro sekundární dopravu prefabrikátů a dalších materiálů bude použit věžový jeřáb 

LIEBHERR 65 K. Betonová směs se do konstrukcí dobetonávek bude dopravovat pomocí 

stacionárního čerpadla betonové směsi Putzmeister P715 TD.  

Pro zhutňování betonové směsi použijeme ponorný vibrátor TREMIX EX 40. 
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5.6.2 Nářadí 

Jako drobnější nářadí se použijí pro osazování prefabrikátů úvazky, páčidla, klínky a 

hliníkové žebříky délky 5 m. Pro vytvoření bednění a následné armování bude zapotřebí 

motorová pila, úhlová bruska, ruční pila, kladiva, pákové kleště, armovací kleště.  Pro betonáž 

lopaty, zednické lžíce, naběračky, vědra, hrabla, stahovací lať.  

Pro správné výškové osazení prefabrikátů budou zapotřebí kalibrované měřicí přístroje 

jako je optický nivelační přístroj Bosch GOL 20 D Professional + stativ BT 160 + nivelační 

lať GR 500, metr, pásmo a vodováha. 

 

5.6.3 Pomůcky BOZ 

Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, jako 

je pracovní obuv a oděv, reflexní vesta, ochranné rukavice a přilba. 

 

5.7 Vlastní postup 

- Označení uložení 

o Montážníci si na ŽB věnec naznačí pomocí křídy velikost uložení, která je 150 mm 

v podélném směru a 280 mm v příčném směru (dle PD). 

- Namaltování hrany pro první dílec  

o Začíná se vždy krajním dílcem a postupuje se dle PD. 

o Na očištěnou a navlhčenou konstrukci věnce se provede maltové lože z cementové 

malty v tloušťce 15 mm. Neprovedeme ho až na rysky, ale uděláme ho 10 mm od 

rysek, to proto, aby nám pak vytlačená malta rysky nezakryla. 

o Maltové lože pro první dílec se provádí ze žebříku, dále se pak pokračuje z již 

osazených stropních dílců. 

o Velké nerovnosti se mohou vyrovnávat i vložením pásové oceli různých tloušťek 

do maltového lože pod panely. 

- Osazení prvního dílce 

o Na skládce se panel očistí a zkontroluje se, zda není porušený. 

o Poté ho vazači upnou v manipulačních zónách a za pomoci věžového jeřábu se 

panel zdvihne cca 300 mm nahoru, aby se ověřilo, zda je dobře upevněn na závěs 

jeřábu. Poté je panel pomalu přesunut k montážníkům, kteří jsou nahoře na 

konstrukci. 
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o Po dostatečném ustálení panelu, ve výšce asi 300 mm nad konstrukcí, se pomalu 

spustí na maltové lože. 

o Je třeba dbát na velikost uložení panelu, kterou kontrolujeme podle předem 

vytvořených rysek. 

o Závěsné zařízení se odepíná až tehdy, kdy máme zkontrolováno správné uložení 

panelu na věnci a jsme přesvědčeni o stabilitě dílce. 

- Osazování následujících dílců 

o Další panely se osazují z již uloženého dílce. 

o Opět se konstrukce věnce očistí a navlhčí, nanese matové lože a zkontrolovaný a 

upnutý prvek se přenese ze skládky k montážníkům, kteří ho následně uloží do 

maltového lože. 

o Postupujeme dle PD.  

- Vybednění míst pro dobetonávky 

o Tesaři vybední ze spodní strany místa, kde mají být dobetonávky. 

o Bednění se bude provádět dle návodu výrobce DOKA. 

o Bednění musí být dostatečně zajištěné proti jeho zdeformování při betonáži a musí 

udržet konstrukci v požadovaném tvaru po dobu jejího tvrdnutí. 

- Dilatace kolem komínů 

o Ta se provede vložením dilatační pásky MIRELON, která se připevní ke 

konstrukci komína pomocí tenké vrstvy cementového lepidla.  

- Vyztužení dobetonávek 

o Dobetonávky u komínů se vyztuží tak, že se do bočních panelů v úrovni 40 mm od 

spodní hrany vyvrtají díry ϕ12 mm a 200 mm hluboké. Díry budou od sebe 

vzdáleny 250 mm. Vrtání se provede tak, aby proti sobě byly vždy dvě díry 

v protějších panelech. Do takto vyvrtaných děr se vloží 500 mm dlouhé pruty (300 

mm trčí ven). Totéž se provede i na druhé straně a přesah prutů přes sebe se sváže. 

Přes tyto pruty se položí ustřižená KARI síť, která se k prutům opět přiváže. 

o Dobetonávky u schodišť se vyztuží přes kratší půdorysnou délku z jedné nosné 

stěny na druhou. Pruty se vždy zahnou nad zeď, tak aby byly ukotveny minimálně 

300 mm nad stěnou. V podélném směru se přes pruty položí KARI síť a přiváže se 

k prutům. Nesmíme zapomenout, na vložení distančních podložek na bednění pod 

pruty. 

o Dobetonávky v podobě balkonů se vyztuží při horním okraji. Vyztužení proběhne 

dle výkresu výztuže navržené statikem. Hlavní nosná výztuž bude přivařena 
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k tyčové oceli o rozměru 50 x 5 mm a délky 3 m. Ta bude přes hranu stropní 

konstrukce přetažena o 500 mm a přivařena k hlavní nosné výztuži. Tato tyčová 

ocel bude po vzdálenostech 500 mm. Délka ukotvení na ŽB panely je 2,5 m, zde se 

musí ukotvit kotvami do betonu, jejich počet bude určen dle statického výpočtu. 

- Vyzdění obvodu věncovkami a vložení tepelné izolace kolem stropní konstrukce 

o V líci objektu bude dokola na tenkovrstvé cementové HELUZ lepidlo provedena 

vyzdívka z věncovek HELUZ 8/21 broušené. 

o Za vyzděné věncovky se vloží tepelná izolace Isover EPS 100 S tloušťky 80 mm. 

o V některých místech může vzniknout mezi tepelnou izolací a stropní konstrukcí 

spára, která bude vyplněna betonovou směsí při zalívání spár mezi panely. 

- Betonáž dobetonávek a spár mezi panely 

o Betonáž se bude provádět pomocí stacionárního čerpadla betonové směsi 

Putzmeister P715 TD, které bude plněno z autodomíchávače SCANIA s nástavbou 

Stettter o objemu bubnu 7 m3. 

o Betonová směs nesmí do bednění padat z výšky větší jak 1,5 m, aby nedocházelo 

k segregaci kameniva. 

o Betonovou směs je třeba řádně hutnit pomocí ponorného vibrátoru TREMIX EX 

40. Vzdálenost vpichů bude max. 350 mm. Doba vibrování jednoho vpichu bude 

cca 5 vteřin. U složitějších konstrukcí je třeba vzdálenost vpichů zmenšit.  

o Betonová směs se bude stahovat pomocí latě do výšky horní hrany stropních 

panelů. 

- Odbednění dobetonávek 

o Odbednění proběhne až poté, co beton dosáhne pevnosti minimálně 10 MPa, 

pokud statik neurčí jinak. 

- Ošetřování dobetonávek 

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

klimatických podmínek intervaly vlhčení. 

o Konstrukce budou opatřeny parotěsnou tkaninou, která bude stále viditelně vlhká. 

 

Takhle odbedněnou a ošetřovanou konstrukci můžeme považovat za dokončenou. Po 

dostatečném vytvrdnutí betonu dobetonávek může být zahájeno provádění zdění dalšího patra. 
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5.8 Jakost 

Pro provádění stropní konstrukce byl vytvořen kontrolní a zkušební plán, který je 

samostatnou kapitolou této práce. Podrobněji jsou veškeré kontroly popsány v kapitole 8 – 

Kontrolní a zkušební plán pro provedení montované stropní konstrukce. 

 

5.8.1 Kontroly vstupní 

Všichni pracovníci budou seznámeni s podmínkami na staveništi a také na pracovišti. 

Budou zkontrolovány veškeré stroje a zařízení, které budou potřeba k provádění stropní 

konstrukce. Stavbyvedoucí provede kontrolu, zda byly dovezeny všechny dílce konstrukce, 

jestli nejsou poškozeny převozem a jsou v pořádku jejich upínací zóny. Dále kontroluje 

dodávku výztuže a bednění pro dobetonávky. Kontroluje se také dodávka věncovek a tepelné 

izolace. Dále bude dodrženo správné uložení dílců na skládce a jejich proložení dřevěnými 

proklady. Kontroluje se také uložení výztuže na skládce, její správné označení a podložení po 

1 m délky. Bednění, věncovky a tepelná izolace budou uloženy tak, aby na ně nepůsobily 

povětrnostní vlivy. O všech těchto kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku.  

 

5.8.2 Kontroly mezioperační 

Před každým dnem zahájení montážních prací se kontrolují klimatické podmínky. 

Práce nebudou prováděny za viditelnosti nižší než 30 m, při rychlosti větru vyšší jak 10 m/s, 

při krupobití ani za deště. Teplota nesmí být průměrně 3 dny po sobě nižší než +5°C. Zároveň 

nesmí nejnižší denní nebo noční teplota klesnou pod 0°C. Teplota povrchu bednění při 

betonáži nesmí být rovněž nižší než 0°C. Betonáž také nesmí probíhat za teploty vyšší jak 

+30°C. V průběhu montáže panelů se kontroluje celistvost a neporušenost, správná 

manipulace s dílci, umístění dílce v konstrukci, jeho velikost uložení, kvalitní podmaltování a 

vyrovnání. Dále se kontroluje kvalita obezdění věncovkami a správnost vložení tepelné 

izolace (předepsaná tloušťka). Při provádění dobetonávek se kontroluje tuhost bednění, 

správnost a úplnost výztuže, kvalita betonové směsi, způsob a doba hutnění. Po dokončení 

konstrukce se kontroluje způsob a četnost ošetřování betonových konstrukcí. 

5.8.3 Kontroly výstupní 

Po provedení konstrukce se kontrolují její půdorysné a výškové rozměry. Pevnost 

betonu dobetonávek, která se kontroluje krychelnou zkouškou v laboratoři. Dále se kontroluje 

povrch dobetonávek. Poslední výstupní kontrolou je kontrola geometrie jak už dobetonávek, 
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tak i osazených stropních dílců. Dovolené odchylky u dobetonávek jsou ±8 mm do rozpětí 4 

m a ±10 mm u stropů s rozpětím od 4 m do 8 m. Mezní odchylka u ŽB panelů je ±10 mm. 

 

5.9 BOZP 

Všichni pracovníci nacházející se na staveništi budou proškoleni o bezpečnosti práce, 

požární bezpečnosti a dané technologii etapy. O těchto školeních bude proveden zápis. 

 

Právní předpisy, které je nutno dodržovat: 

o Požadavky na bezpečnost stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 „o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“. 

o Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

o Zásady při provádění práce ve výškách stanovuje vyhláška č. 362/2005 sb. „o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”.   

o Vyhláška č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

o Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích. 

o ČSN 73 24 80 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. 

o ČSN 73 8101 – Lešení – společná ustanovení. 

o ČSN 73 8102 – Pojízdná a volně stojící lešení. 

 

Pro bezpečnost na staveništi (stavbě) je třeba: 

o Vybavit všechny pracovníky ochrannými pracovními pomůckami, které jsou třeba 

pro danou činnost nezbytné. Při všech činnostech budou pracovníci používat 

ochrannou helmu, pracovní oděv a obuv. 

o Provádět kontrolu platnosti průkazů jeřábníka, vazačů. Dále technických průkazů od 

strojů a zařízení, které se pro danou činnost používají. 

o Provádět kontrolu kvalifikace pracovníků pro práci ve výškách. 

o Namátkově kontrolovat zda nejsou požívány alkoholické nápoje a jiné návykové 

látky na pracovišti. 

o Zakázat vstup do nebezpečného prostoru jeřábu a nacházení se pod zavěšeným 

břemenem. Břemeno nesmí být přemisťováno nad prostorem, kde pracují pracovníci. 
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o Udržovat pořádek na staveništi. Minimálně dvakrát týdně musí proběhnout úklid 

staveniště. Každý den je nutná údržba a řádné očištění pracovních strojů a pomůcek. 

 

Bezpečnost práce na staveništi je blíže popsána v bodě 6 – Bezpečnostní opatření při 

provádění montované stropní konstrukce. Zde byly uvedeny pouze nejdůležitější body 

bezpečnosti na staveništi. 

 

5.10 Ekologie 

Při práci na staveništi a provádění jednotlivých procesů se řídíme podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení. 

Zákon č. 185/2001 Sb. stanoví: 

‐ pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany 

životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje 

‐ práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

‐ působnost orgánů veřejné správy 

‐ zamezení ropných úniků do půdy (např. motorová nafta)  

o vsáknutí do vhodného porézního materiálu a likvidovat v souladu s platnou 

legislativou) 

o zamezení úniku: bezpečné zacházení, nevypouštět do kanalizace 

 

Odpady vznikající při provádění montovaných stropních konstrukcí podle vyhlášky číslo 

381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 

„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených 
ve skupinách 05 a 12) 

Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

13 2 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 

„15“ Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

15 01 02  Plastové obaly O A 
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„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

17 01 01  Beton O C 
17 01 02  Cihly O C 
17 02 01  Dřevo O B 
17 04 05  Železo a ocel O A 

„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 

Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 

odpadu: 
Způsob 

zpracování: 

    20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
Tab. 5.5 – Výpis odpadů vzniklých při provádění stropní konstrukce 

 

Způsoby zpracování odpadů: 

A – Odpadové centrum Holešov (TS Holešov, Holešov) 

B – Spalovna Hostišová (Jiří Němec, Hostišová) 

C – Drtička a třídička Míškovice (Martin Zelina, Míškovice) 
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Tato část práce řeší možnost výskytu a identifikaci hlavních bezpečnostních rizik, 

jejich odstraňování a opatření při provádění montované stropní konstrukce ze ŽB dutinových 

panelů. Popsané skutečnosti nejsou plánem rizik, proto neobsahují hodnocení a 

vyhodnocování možných rizik, ale pouze upozorňují na nejrizikovější momenty. Proto je 

nutné dodržovat příslušné předpisy, které jsou uvedeny na konci této kapitoly. 

 

6.1  Práce a pohyb na železobetonových stropních panelech 

Pád pracovníka z volného nezajištěného okraje při:  

o Zdění (naklánění přes líc zdiva například při měření svislosti) 

o Usazování železobetonových panelů pomocí jeřábu 

o Bednění a betonáži balkonů 

o Pohybu kolem otvorů o velikosti nad 250 mm 

 

Opatření: 

o V průběhu výstavby zajišťovat volné okraje zábradlím z dřevěných prken a hranolků. 

Zábradlí bude mít dvě výšky, a to v 0,5 m a 1 m své výšky. Bude stabilní. 

o Otvory v podlahách budou viditelně označeny nebo opatřeny dřevěným záklopem, 

který bude mít zespodu zarážky proti posunutí. Velké otvory (např. schodiště) budou 

opatřeny zábradlím. 

 

Pád pracovníka při výstupu na stropní panely:  

o Pomoci žebříků 

o Po schodišti 

 

Opatření: 

o Žebříky musí být dostatečně únosné a stabilně postavené. Při více výškách musí být 

rozmístěny střídavě. Konec žebříku musí být výše min. o 800 mm od podlahy, na 

kterou je z něj výstup. 

o Na schodišti se nesmí nacházet žádné překážky, které by bránily bezpečnému 

průchodu. Zrcadlo schodiště musí být zajištěno zábradlím. 

o Je zakázáno vystupovat nebo sestupovat po jiných konstrukcích, než jsou žebříky nebo 

již zhotovené schodišťové konstrukce. 
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Poranění pracovníka pod místem, kde probíhá práce:  

o Materiálem, se kterým se pracuje 

o Nářadím, které se používá při práci 

 

Opatření: 

o Prostor, kde probíhá práce ve výškách, musí být čitelně a přehledně označen. 

o Materiál a nářadí musí být při práci ve výškách uloženo tak, aby byl po celou dobu 

zajištěn proti pádu, shození pracovníkem nebo větrem v průběhu činnosti i po jejím 

skončení.  

o Je zakázáno zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není oděv upraven. 

Pracovník může k tomuto účelu použít například pás s upínkami, brašny, kapsáře, 

pouzdra apod. 

 

6.2  Práce s výztuží dobetonávek 

Poranění při úpravě rozměrů prutů:  

o Pomocí nůžek na výztuž 

o Úhlovou bruskou 

 

Opatření: 

o Je zakázáno stříhat pruty kratší než 300 mm, jestliže není zařízení opatřeno ochranou, 

která bezpečně chrání pracovníka před úrazem. 

o Nestříhat pruty většího průměru, něž je maximální možný střih nůžek. 

o Při zkracování pomocí úhlové brusky musí být prut pevně upnut, aby nedošlo k jeho 

napružení a následnému poranění. 

 

 Poranění při pádu výztuže na jakoukoli část těla pracovníka:  

o Zlomenina nebo propíchnutí dolní nebo horní končetiny 

 

Opatření: 

o Používání vhodné pracovní obuvi s vyztuženou špicí. 

o Použití ochranných pracovních rukavic, při práci s výztuží. 
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Odření, píchnutí, škrábnutí, pořezání hranou uložené výztuže:  

o Špatně uložená výztuž na skládce 

 

Opatření: 

o Na skládce výztuže zachovat minimální uličky 750 mm. 

o Vyčnívající pruty opatřit koncovými krytkami z plastu. 

 

6.3  Bednění, vyztužování, betonáž, hutnění a odbedňování dobetonávek 

Zranění při bednění nebo odbedňování:  

o Ztráta únosnosti, prostorové stability a tuhosti bednění dobetonávek 

 

Opatření: 

o Zajistit dostatečnou únosnost a tuhost bednění v podélném i příčném směru. 

o Jako podpěry používat pouze stojky, které jsou nepoškozené a ve stoprocentním stavu. 

 

Zranění při betonáži a hutnění:  

o Zamezení působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi na 

pracovníka. 

o Úraz elektrickým proudem při poruše nebo poškození ponorného vibrátoru 

 

Opatření: 

o Používání ochranných rukojetí na ohebné hřídeli. Dodržování klidových a 

bezpečnostních přestávek při hutnění.  

o Vibrátor začít používat až po důkladné kontrole jeho technického stavu.  

o Nepoužívat vibrátor, který má porušený přívod el. energie.  

o Nevystavovat motor vibrátoru odstřikující vodě při procesu. 

 

6.4  Legislativní předpisy 

Výše uvedená rizika a jejich bezpečnostní opatření je nezbytně nutné dodržovat pro 

bezpečnou práci při provádění montované stropní konstrukce. Dokumenty, které jsou uvedeny 

v tomto odstavci, blíže upřesňují veškeré bezpečnostní pokyny, požadavky a stanovují, jakým 

způsobem musí být proces proveden, abychom docílili co nejvyšší efektivity v oblasti 

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

o Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

o 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 

o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

o Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

o Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, se změnou vyhláška 

č. 20/2012 Sb 

o ČSN 73 2480 – Provádění montovaných betonových konstrukcí 

o ČSN 73 8106 – Ochranná a záchytná konstrukce 

o ČSN 27 0145 – Jeřáby, prostředky pro zavěšení a uchopení břemen 

o ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
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7.1 Věžový jeřáb LIEBHERR 65 K 

Tento věžový jeřáb jsem volil pro kvůli jeho vysoké únosnosti. Jelikož se při procesu 

provádění stropní konstrukce bude manipulovat s těžkými železobetonovými panely. 

 

Nejvzdálenější břemeno: 26,85 m (hmotnost 1 200 kg) 

Nejtěžší břemeno:  24,65 m (hmotnost 2 600 kg) 

 

Použití: 

o Zdění nosných konstrukcí 

o Provádění montované stropní konstrukce 

o Provádění krovu  

 

Parametry: 

o Rychlostavitelný jeřáb s dolní otočí 

o Rozměry patek 4,2 x 4,2 m a poloměr otáčení závaží je 2,55 m 

o Maximální výška pod hák 34,6 m (při 30° je to 51,7 m) 

o Vyložení 28 m (při 30° je to 23,9 m) 

o Nosnost na 28 m je 2 600 kg 

o Maximální nosnost je 4 500 kg 

o Příkon 7 kW 

 

Dostupnost: 

 LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. 

 Vintrovna 17, Popůvky u Brna, 664 41 

 

 

 

 

 

 

             

   Obr. 7.1  –  Věžový jeřáb 
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7.2 Rýpadlo - nakladač JCB 4CX 

Rýpadlo – nakladač tohoto typu bude z firmy, která sídlí přímo v Míškovicích, proto 

odpadá jakákoliv doprava. Tento stroj bude použit i pro sejmutí ornice. Nejbližší firma 

s dozery v okolí je IMOS GROUP, která se nachází v Tečovicích (vzdálenost 8,5 km).  

Objem ornice:   307,5 m3 

Výkon dozeru (průměr): 80 m3/hod =>  4 hodiny 

Výkon nakladače (snímání): 35 m3/hod =>  9 hodin 

Při snímání ornice pomocí dozeru by bylo zapotřebí i nakladače, proto tuhle práci 

bude dělat pouze jeden stroj i za cenu, že mu to bude trvat déle. Tímto nám ale odpadají 

náklady na přepravu dozeru. 

 

Použití: 

o Zemní práce – nakládání ornice, ukládání ornice na staveništní deponii, hloubení pasů 

o Rozvážení recyklátu a zpevňování plochy zařízení staveniště 

o Obsypy a zásypy hotových základů 

 

Parametry: 

o Nástroj pro nakládání standardní lopata 

o Nástroj rýpadla šířky 400, 500, 650 mm 

o Výkon motoru 81 kW (119 k) 

o Provozní hmotnost 8 660 kg 

o Objem lopaty 1,3 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 7.2  –  Rýpadlo – nakladač 
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RÝPADLO 
A Max. hloubka hloubení 5,55 m 
  Max. hloubka hloubení - ploché dno 5,51 m 
B Horizont. dosah od středu zadního kola 7,85 m 
C Horizont. dosah od středu otáčení 6,53 m 
E Boční dosah od osy stroje 7,12 m 
F Provozní výška 6,27 m 
G Maximální nakládací výška nákladu 5,04 m 
H Celkový příčný posuv rypadla 1,17 m 
J Maximální naklopení lžíce 201° 

NAKLADAČ 
M Vykládací výška 2,69 m 
N Nakládací výška 3,21 m 
Q Dosah v úrovni země 1,42 m 
R Maximální dosah při plné výšce 1,21 m 
S Dosah při plné výšce při úplném vyložení 0,82 m 
T Hloubka hloubení  0,14 m 
U Zpětné naklopení u země 45° 
V Úhel vyklopení 54° 

Tab. 7.1 – Parametry rýpadlo – nakladače JCB 4CX 

Dostupnost: 

 Martin Zelina 

Míškovice 167, Míškovice u Holešova, 768 52 

  

7.3 Nákladní automobil TATRA 815 S3 

Nákladní automobil bude z firmy sídlící v Míškovicích, která bude zajišťovat zemní 

práce.  

Objem ornice:   232,5 m3 

Objem na jednu Tatru: 6,5 m3 

Počet jízd:   38 

Vzdálenost:   2 km   

cesta na skládku (40 km/hod) => 3 minuty 

cesta ze skládky (50 km/hod) => 2,5 minuty 

 doba nakládky: cyklus nakladače:   0,5 minuty       

    počet cyklů pro naložení Tatry: 5     

 doba vykládky: 1 minuta 

 

Celková doba cyklu jednoho nákladního automobilu Tatra 815 S3 ….. 9 minut 

Pro odvoz zeminy postačí 2 vozy, protože v časové prodlevě bude probíhat snímání ornice. 

2,5 minut 



91 
 

Použití: 

o Zemní práce – odvoz ornice, odvoz vytěžené zeminy při hloubení rýh pro pasy 

 

Parametry: 

o Výkon motoru  208 kW 

o Celková hmotnost  22 000 kg 

o Užitečná hmotnost  10 700 kg 

o Maximální rychlost  80 km/hod 

 

Dostupnost: 

 Martin Zelina           Obr. 7.3  –  Nákladní automobil 

Míškovice 167, Míškovice u Holešova, 768 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.4  –  Schéma nákladního automobilu 

 

7.4 Nákladní automobil MAN TGX s návěsem SCHMITZ 

Při výběru daného nákladního automobilu, který bude dopravovat ŽB stropní panely, 

jsem se řídil podle ložné plochy návěsu a výkonu nákladního automobilu. Pro každé patro se 

budou dopravovat prvky zvlášť a to hlavně z důvodů skladovacích ploch na staveništi. 
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Počet dopravovaných prvků: 

Stropní konstrukce nad 1. NP 

1. jízda …… 6 x 6000/1200/200 (2,6 t) + 4 x 3900/1200/200 (1,75 t) => 22,6 t 

2. jízda …… 6 x 6000/1200/200 (2,6 t) + 4 x 3900/1200/200 (1,75 t) => 22,6 t 

3. jízda …… 6 x 6000/1200/200 (2,6 t) + 4 x 3900/1200/200 (1,75 t) => 22,6 t 

4. jízda …… 8 x 6000/1200/200 (2,6 t)      => 20,8 t 

5. jízda …… 8 x 6000/1200/200 (2,6 t)      => 20,8 t 

 

Stropní konstrukce nad 2. NP 

1. jízda …… 6 x 6000/1200/200 (2,6 t) + 4 x 3900/1200/200 (1,75 t) => 22,6 t 

2. jízda …… 6 x 6000/1200/200 (2,6 t) + 4 x 3900/1200/200 (1,75 t) => 22,6 t 

3. jízda …… 6 x 6000/1200/200 (2,6 t) + 2 x 3900/1200/200 (1,75 t) => 22,6 t 

4. jízda …… 8 x 6000/1200/200 (2,6 t) + 2 x 3900/850/200 (1,20 t)  => 23,2 t 

5. jízda …… 8 x 6000/1200/200 (2,6 t)      => 20,8 t 

 

Použití: 

o Dovoz prefabrikovaných stropních dílců palet s cihelnými bloky na stavbu 

 

Parametry: 

o Nosnost návěsu  24 000 kg 

o Celková hmotnost  44 000 kg 

o Rozměry ložné plochy  13 620 x 2 480 mm 

o Celková délka soupravy  16 200 mm  

 

Dostupnost: 

DAS Transport s.r.o.       Obr. 7.5  –  Nákladní automobil - tahač 

Prštné 78, Zlín, 762 46 

 

           

 

 

 

 

            Obr. 7.6  –  Návěs 
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7.5 Nákladní automobil IVECO s hydraulickým ramenem 

Stavebniny, ze kterých bude přivážen materiál na stavbu, disponují pouze tímto 

nákladním automobilem. 

 

Použití: 

o Doprava stavebního materiálu ze stavebnin 

 

Parametry: 

o Rozměry ložné plochy  5 600 x 2 480 mm 

o Celková délka  7 200 mm 

o Nosnost návěsu  7 500 kg 

o Celková hmotnost  12 500 kg 

  

Dostupnost: 

 STAVEBNINY BOBÁL Zlín 

Tečovská, Zlín – Malenovice, 763 02      

        Obr. 7.7  –  NA   s hydraulickým ramenem 

 

7.6 Autodomíchávač SCANIA s nástavbou Stetter 

Nejbližší betonárka disponuje pouze dvěma typy autodomíchávaču, a to o objemu 7 

m3 a 4 m3. Pro můj případ jsem volil objem větší, protože stavba, kterou se zabývám je 

většího rozsahu. Rozdělil jsem betonáže na tři fáze, kdy první je betonáž základů do rýh, 

druhá betonáž do ztraceného bednění a třetí fází je betonáž podkladní desky. 

Na základě potřebných objemů při různých činnostech jsem rozdělil jednotlivé jízdy, 

kdy jsem určil i přesné objemy, které autodomíchávače povezou. 

 

Základy do rýh:   58,0 m3 => 9 x 6,45 m3 

Ztracené bednění:   13,5 m3 => 2 x 6,75 m3 

Podkladní deska:   51,3 m3 => 8 x 6,45 m3 

Věnec (1 patro):   10,5 m3 => 2 x 5,25 m3 

Dobetonávky + schodiště (1 patro): 13,8 m3 => 2 x 6,90 m3 
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Použití: 

o Doprava betonové směsi při procesu základy, základová deska, ŽB věnec, provádění 

montované stropní konstrukce (dobetonávky) 

Parametry: 

o Objem bubnu  7 m3 

o Celková hmotnost  26 000 kg 

o Délka  8 810 m 

o Šířka  2 500 m 

o Výška  3 810 m 

 

Dostupnost: 

 ZAPA beton a.s. 

 Záhlinická 1284, Hulín, 768 24            Obr. 7.8  –  Autodomíchávač 

 

7.7 Stacionární čerpadlo betonu Putzmeister P715 TD 

Stacionární čerpadlo jsem volil, protože betonáž bude probíhat v několika fázích a 

čerpání pomocí autočerpadla betonové směsi by bylo nevýhodné. Pronájem autočerpadla je 

mnohem dražší než pronájem zvoleného čerpadla, které se před každou fází doveze za 

vozidlem dodávkového typu, které bude na stavbě k dispozici po dobu celého průběhu 

výstavby. Čerpadlo jsem zvolil dostatečně výkonné, protože bude probíhat čerpání do výšky 

druhého nadzemního podlaží a navíc je k zapůjčení v nedaleké půjčovně strojů a nářadí. 

 

Použití: 

o Čerpání betonové směsi do věnců a do bednění dobetonávek stropních konstrukcí 

 

Parametry: 

o Maximální výkon  4 – 17,4 m3/h 

o Maximální dopravní tlak  68 bar 

o Výkon motoru  34,5 kW 

o Hmotnost  1 850 kg 

Dostupnost: 

 MMC SERVIS s.r.o. 

 U Dráhy 382, Zlín – Louky, 763 02          Obr. 7.9  –  Stacionární čerpadlo betonu 
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7.8 Ponorný vibrátor TREMIX EX 40 

Tento typ ponorného vibrátoru jsem volil, protože jeho výkon je dostatečný pro objem 

prací, který se na téhle stavbě provádí. Dle délky hlavice jsem navrhl vpichy po vzdálenostech 

350 mm a dobu vibrování jednoho vpichu cca 5 vteřin. Tento výkon postačí, pro potřebnou 

rychlost hutnění při jednotlivých procesech betonáže. 

 

Použití: 

o Hutnění betonové směsi základů, věnce a dobetonávek stropní konstrukce  

 

Parametry: 

o Vibrační hlavice chlazená olejem 

o Délka hlavice  320 mm 

o Průměr hlavice  50 mm 

o Hmotnost  13 kg 

o Délka hadice  5 m 

o Příkon  240 W 

 

Dostupnost: 

 MMC SERVIS s.r.o.       Obr. 7.10  –  Ponorný vibrátor 

 U Dráhy 382, Zlín – Louky, 763 02 

 

7.9 Plovoucí vibrační lišta ENAR QZE + 3m lať 

Vibrační lišta, kterou jsem navrhl pro hunění podkladní desky poslouží pro dokonalé 

srovnání a zhutnění povrchu desky.  

 

Použití: 

o Hutnění a vyhlazení betonové směsi podkladní desky  

 

Parametry: 

o Délka profilu  3 m 

o Hmotnost  22 kg 

o Příkon  100 W 

o Připojení  230 V    Obr. 7.11 –  Vibrační lišta 
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Dostupnost: 

 Půjčovna nářadí VLK s.r.o. 

 Šrámkova 1267, Zlín – Malenovice, 763 02 

  

7.10 Vibrační deska jednosměrná - BP 25/48 

 Použití: 

o Hutnění štěrkopískového lože, zásypů, násypů a zpevněných ploch zařízení staveniště  

 

Parametry: 

o Rozměry desky  695 x 480 mm 

o Hmotnost  138 kg  

o Výkon motoru  4 kW 

o Palivo  NATURAL 95 

o Pracovní rychlost  23 m/min 

 

Dostupnost: 

 MMC SERVIS s.r.o. 

 U Dráhy 382, Zlín – Louky, 763 02              Obr. 7.12  –  Vibrační deska 

 

7.11 Silo + kontinuální míchačka PFT HM 106 

Obě tyto zařízení budou pronajaty z Vápenky Vitošov, která nabízí dopravu a zdarma 

zaškolení pracovníků, kteří budou provádět obsluhu.  

 

Použití: 

o Uskladnění a příprava maltové směsi pro zdění a omítky  

 

Parametry: 

Silo:  

o Objem  18 m3 

o Výška  6,3 m 

o Půdorysné rozměry  2,5 x 2,5 m 

 

                     Obr. 7.13  –  Silo 
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Horizontální kontinuální míchačka: 

o Míchací výkon  20 - 50 l/min 

o Dávkovací hřídel  35 l/min 

o Připojení vody  2,5 bar, 3/4“   

o Rozměry (d/v/š)  1300/210/500 mm 

o Hmotnost  82 kg (bez řídící jedn.) 

o Příkon  3,0 kW 

     Obr. 7.14  –  Kontinuální míchačka 

Dostupnost: 

 VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. 

 Hrabová 54, Zábřeh, 789 01 

 

7.12 Diamantová pila VACUTEC VMP 700A 

Typ diamantové pily jsem navrhl takový, jelikož ji pronajímá firma v tamější obci. 

Parametry, které jsou pro nás potřebné, tahle pila splňuje.  

Nejdelší prořez: 440 mm   

Nejhlubší prořez: 249 mm 

 

 Použití: 

o Úprava rozměrů cihelných bloků při zdění, provádění věnce a příček 

 

Parametry: 

o Rozměry  2 000 x 850 mm 

o Hmotnost  200 kg  

o Průměr kotouče  700 mm 

o Hloubka řezu  290 mm 

o Délka řezu  500 mm  

o Příkon  5,5 kW 

 

         Obr. 7.15  –  Diamantová pila 

Dostupnost:        

 Martin Zelina 

Míškovice 167, Míškovice u Holešova, 768 52 
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7.13 Stavební míchačka AL-KO TOP 1402 HR 

 Použití: 

o Zbytkové domíchávání betonu nebo malty 

 

Parametry: 

o Objem bubnu  132 l  

o Hmotnost  48 kg  

o Změna polohy bubnu kolo 

o Příkon  600 W 

 

Dostupnost: 

 MMC SERVIS s.r.o.     Obr. 7.16  –  Spádová míchačka 

 U Dráhy 382, Zlín – Louky, 763 02 

 

7.14 Optický nivelační přístroj Bosch GOL 20 D Professional + stativ BT 

160 + nivelační lať GR 500 

Použití: 

o Snímání ornice, výkopy pasů, betonáž pasů a podkladní desky, založení zdiva 

 

Parametry: 

o Měrná jednotka  360°  

o Zvětšení  20x 

o Přesnost nivelace  3 mm / 30 m 

o Pracovní dosah  60 m 

o Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54 

 

Dostupnost: 

 Půjčovna nářadí VLK s.r.o.           Obr. 7.17  –  Nivelační souprava 

 Šrámkova 1267, Zlín – Malenovice, 763 02           

 

 



99 
 

7.15 Ruční nářadí 

Elektrické nářadí: 

o Křížový laser 

o Úhlová bruska 

o Příklepová vrtačka                Obr. 7.19  –  Úhlová bruska 

o Bourací kladivo 

o Míchadlo na maltu       Obr. 7.18  –  Křížový laser 

o Elektrický hoblík 

o Přímočará pila  

o Kotoučová pila 

o AKU vrtačka  

    Obr. 7.20  –  Příklepová vrtačka          Obr. 7.21  –  Bourací kladivo  

 

 

Obr. 7.22  –  Míchadlo na maltu 

     Obr. 7.23  –  Hoblík     

         Obr. 7.24  –  Přímočará pila 

 

 

   Obr. 7.25  –  Kotoučová pila 

  Obr. 7.26  –  AKU-vrtačka 

Motorové nářadí:   

o Motorová pila  

 

                                                Obr. 7.27  –  Motorová pila 
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V následující kapitole je zpracován kontrolní a zkušební plán pro provedení 

železobetonového montovaného stropu z prefabrikovaných panelových dílců. Součástí stropní 

konstrukce jsou i dobetonávky, které jsou provedeny jako železobetonové monolitické desky. 

 

8.1 Vstupní kontroly 

1.) Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se úplnost a správnost schválené projektové dokumentace. Ta musí 

především obsahovat konstrukční výkresy, výkaz výměr a technickou zprávu. V případě 

jakýchkoli pochybností je stavbyvedoucí povinen projednat problém s investorem a provést 

dodatečné prověření. Dále kontrolujeme, zda je dokumentace konstrukčních dílců shodná s 

konstrukčním provedením celé konstrukce. Kontrolujeme také platnost stavebního povolení. 

2.) Kontrola připravenosti staveniště 

Staveniště musí být předáno před zahájením montáže vyklizené a vybavené dle 

dohodnutých podmínek ve smlouvě. Při předání proběhne seznámení s odběrovými místy el. 

energie a vody, hlavním vjezdem na staveniště, vnitrostaveništními komunikacemi, hlavními 

uzávěry a jističi. Dále musí být předána skládka prefabrikátů, která musí být dostatečně 

únosná a odvodněná. 

3.) Kontrola připravenosti pracoviště 

Při předání pracoviště kontrolujeme hlavně dokončenost předchozích etap. Vyzrálost 

železobetonového věnce a jeho úplnost. Dále se kontroluje přístup na pracoviště, žebříky nebo 

schodiště, které budou sloužit pro výstup na montovanou konstrukci. Žebříky musí být 

dostatečně dlouhé, únosné a stabilní. Na schodištích se nesmí nacházet překážky, které by 

ztěžovaly průchod. 

4.) Kontrola strojů a zařízení 

Kontroluje se hlavně technický stav používaných strojů, umístění bezpečnostních 

vypínačů, jejich přístupnost a jejich správná funkčnost. Dále kontrolujeme kabely el. energie 

(neporušenost, umístění). Každý stroj musí mít aktuální protokol o technické prohlídce. 

Únosnosti lan zvedacích prostředků. Únosnost jeřábů a vázacích prostředků. Kontrolujeme 

prohlášení o kalibraci nivelační soupravy a dalších měřidel. 
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5.) Kontrola pracovníků 

Všichni pracovníci účastnící se tohoto procesu musí být proškoleni z bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, požární ochrany a znalí technologických postupů pro provádění 

procesu montáže železobetonových stropních panelů. Osoba ovládající věžový jeřáb musí mít 

platný jeřábnický průkaz, osoba, která přiváží prefabrikáty z výrobny, musí disponovat 

řidičským oprávněním skupiny C + E. Pracovníci, kteří na skládce uvazují prefabrikáty pro 

zdvihání jeřábem, musí mít platný vazačský průkaz. 

6.) Kontrola při přejímce prefabrikovaných dílců 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí vizuálně i měřením při každé dodávce dílců a o jejím 

provedení učiní zápis do stavebního deníku. Dílce určené k montáži musí projít přejímací 

kontrolou, která se provádí na základě údajů, uvedených v jejich výrobní dokumentaci a v 

projektové dokumentaci. Způsob přejímky se dohodne mezi odběratelem a dodavatelem dílců. 

Výrobce předkládá osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. U náhodně vybraných prvků 

se kontrolují rozměry. Měření se provádí ve funkční poloze dílce. Kontroluje se neporušenost 

prvků (trhliny, otlučené hrany). Kontrola označení prvků a požadovaných údajů (hmotnost, 

rozměry). Kontrola montážních ok a úchytů (neporušenost, správný druh a průměr). 

7.) Kontrola dodávky bednění 

Kontrolujeme úplnost dodávky a správný počet prvků dle dodacího listu. Dále se 

kontroluje stav bednících desek (čistota, neporušenost), stav podpěrných stojek (úplnost, 

ověřená únosnost). 

8.) Kontrola dodávky výztuže 

Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce dle PD s dodacím listem, zejména pak 

třídu oceli, kvalitu a hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy namátkově zkontroluje 

několik prutů z každé skupiny posuvným měřítkem a svinovacím metrem. Dále je nutné 

prohlédnout povrch, na kterém nesmí být nečistoty. Výztuž nesmí být hloubkově zkorodovaná 

a zaolejovaná. 

9.) Kontrola dodávky věncovek a tepelné izolace 

U věncovek a tepelné izolace kontrolujeme správný typ, počet dle dodacího listu a 

neporušenost prvků.   
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10.) Kontrola uskladnění prefabrikovaných dílců 

Skládka bude upravená, zpevněná, odvodněná od objektu a bude v dosahu věžového 

jeřábu. Prvky budou skladovány v poloze, v jaké budou později zabudovány do konstrukce. 

Mezi panely budou dřevěné podkladky o rozměrech 100 x 100 mm. Podkladky musí být 

umístěny svisle nad sebou a budou od sebe vzdáleny maximálně 1,5 m, přičemž volný konec 

panelu nesmí být větší jak 0,4 m. Mezi jednotlivými skládkami musí být dodržena průchozí 

šířka 750 mm, viz. výkres č. 04 – Schéma skládky stropních panelů. 

11.) Kontrola uskladnění bednění 

Bednění bude uskladněno na odvodněné a zpevněné ploše. Bude uloženo na 

podkladcích tak, aby nebylo ve styku se zemí. Dřevěné plošné dílce musí být skladovány 

v suchu. 

12.) Kontrola uskladnění výztuže 

Výztuž bude skladována v suchu. Pracovníci ani stavební mechanismy se nesmějí za 

žádných okolností pohybovat po armatuře složené na skládce. Pruty budou skladovány ve 

svazcích, přičemž každý svazek bude opatřen štítkem. Tyto štítky se musí v průběhu procesu 

kontrolovat, v případě ztráty se musí znovu určit druh výztuže a označit opět štítkem. Budou 

uloženy na podložky v maximální vzdálenosti 1 m, aby nedošlo k jejich trvalé deformaci. 

Pomocný měkký vázací drát bude navinut na kotouči a pomocná distanční tělíska, která 

zajišťují krytí výztuže v bednění, budou složena v pytlích nebo uložena v bednách v suchém 

skladu na staveništi. 

13.) Kontrola uskladnění věncovek a tepelné izolace 

Věncovky se skladují na paletách ochráněné proti dešti. Tepelná izolace se skladuje 

v suchém skladu, chráněna proti povětrnostním vlivům. Tabule s polystyrenem by měli být 

uloženy tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

14.) Kontrola povrchu a rovinnosti železobetonového věnce 

Povrch věnce bude celistvý, bez štěrkových hnízd, výčnělků, bez viditelných prasklin 

a prohlubní. Výškový rozdíl bude na celé délce maximálně 20 mm. Rovinost se bude měřit 

dvoumetrovou latí a nesmí přesáhnout ±5 mm. Odchylky v rozměrech průřezu budou 

maximálně ±6 mm. Pro každé měření se náhodně vybere 10 míst na celé konstrukci. 
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8.2 Mezioperační kontroly   

15.) Kontrola klimatických podmínek 

Stavbyvedoucí kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a případně i 

před zahájením prací, zda jsou klimatické podmínky pro provádění prací v souladu s 

příslušnými právními předpisy a nařízeními vlády. Každý den je teplota vzduchu a oblačnost 

zaznamenána do stavebního deníku. Práce nebudou prováděny za snížené viditelnosti 

(viditelnost musí být minimálně 30 m), při rychlosti větru vyšší jak 10 m/s, při krupobití ani 

za deště. Při betonáži dobetonávek za deště by mohlo docházet k vyplavování částic betonové 

směsi. Teplota pro betonáž nesmí být průměrně 3 dny po sobě nižší než +5°C. Zároveň nesmí 

nejnižší denní nebo noční teplota klesnou pod 0°C. Teplota povrchu bednění nesmí být rovněž 

nižší než 0°C. Betonáž také nesmí probíhat za teploty vyšší jak +30°C, mohlo by docházet 

k rychlému odpaření vody z betonové směsi a tím i ke snížení výsledné pevnosti betonu. 

16.) Kontrola navlhčení prvků a podkladu 

Každá styková plocha bude navlhčena vodou za pomocí štětky z důvodu kvalitního 

propojení malty s oběma spojovanými prvky, je nepřípustné, aby se na prvcích po navlhčení 

tvořily kaluže. Plochy budou navlhčeny těsně před aplikací malty, aby nedošlo k opětovnému 

vysušení povrchů. 

17.) Kontrola namaltování a vyrovnání styků panelů a ŽB věnce 

Maltové lože bude vytvořeno v  tloušťce 15 mm. Při velkých nerovnostech podkladu 

budou do malty vkládány ocelové desky, které nám zajistí vyrovnání. Kontrolujeme správné 

vložení desek a souvislou vrstvu maltového lože. 

18.) Kontrola manipulace s prvky 

Před zavěšením dílce se musí zkontrolovat jeho stav a označení. Před zdvihnutím je 

nutné dílec nejprve očistit. Zavěšené dílce se zdvihají a dopravují k místu uložení až po 

předchozím nadzdvihnutí o 200 až 300 mm, kterým se prověří správnost zavěšení a funkce 

vázacích prostředků. Vázací prostředky je nutno seřídit tak, aby se zajistilo rovnoměrné 

rozložení tíhy a aby byl dodržen úhel mezi lanem závěsu a svislicí. Je nutno dbát, aby při 

dopravě nedocházelo k trhavým pohybům, houpání a otáčení. Při dopravě těžkých a 

rozměrově velkých dílců se používá vodících lan. Při montáži se nedovoluje upevňovat vázací 
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prostředky jinak, než je uvedeno ve výrobní dokumentaci dílce a provádět dodatečně otvory 

v dílci bez předchozího souhlasu projektanta a statika. 

19.) Kontrola osazení stropních dílců 

Každý dílec je nutno před konečným spuštěním nejprve ustálit ve výšce asi 300 mm 

nad místem osazení a po upřesnění polohy teprve osadit. Kontroluje se velikost uložení, která 

je daná výrobcem nebo statikem, ta by měla být vyznačena na podkladu pomocí křídy. Délka 

uložení bude minimálně 140 mm do lože z cementové malty. Po osazení dílce se může 

provést odepnutí ze zdvihacího zařízení. Během tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí dojít 

k posunutí dílce. Pokud by k tomu došlo, je nutné dílec zdvihnout, původní maltu odstranit, 

provést nové maltové lože a dílec znovu osadit. Je nepřípustné ukládat dílec na zmrzlou 

maltu. Při montáži dílců je nutno průběžně kontrolovat zejména: shodnost polohy 

osazovaného dílce s polohou podle projektové dokumentace, hodnoty odchylek, tloušťku spár 

a správnost provedení styků. Všechny dutiny budou opatřeny plastovými ucpávkami proti 

vtékání zálivkového betonu dovnitř dílců. 

20.) Kontrola bednění dobetonávek 

Jedná se o kontrolu geometrie bednění, jeho stability a těsnosti před betonáží. Je také 

nutné zkontrolovat, zda byly z bednění odstraněny veškeré nečistoty, včetně prachu. 

Rovinatost a těsnost bednění musí být taková, aby jím při vkládání a hutnění jemné součásti 

čerstvého betonu nepronikly. Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé, nepoddajné, 

zabezpečené proti uvolnění, posunutí a konstrukčně provedené tak, aby se dalo snadno a 

bezpečně odstranit bez poškození vybetonovaných konstrukcí. Systémové bednění musí být 

provedeno v souladu s ustanovením „Závazných technologických předpisů“ výrobce bednění. 

Před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit a důkladně natřít odbedňovacím 

nátěrem, který nesmí znečistit výztuž a poškodit kvalitu betonu. Bednění musí udržet beton 

v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. Dále kontrolujeme úplnost a správnost dilatace 

kolem komínů.  

21.) Kontrola obezdění obvodu věncovkami 

Kontrolujeme, zda jsou věncovky vyzděny na cementový tmel v tloušťce cca 5 mm. 

Malta se nanáší pouze na ložnou spáru, styčné spáry věncovek jsou spojovány na pero a 

drážku. Dále se kontroluje jejich svislost, kdy by vyzdívané věncovky měly lícovat 

s obvodovým zdivem.  
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22.) Kontrola tepelné izolace po obvodu 

Při této kontrole dbáme hlavně na to, aby byla ve všech místech po obvodu stropní 

konstrukce vložena tepelná izolace dle projektové dokumentace. Dále kontrolujeme její 

výšku, která by měla být tejná jako výška vyzděných věncovek. 

23.) Kontrola vyztužení dobetonávek 

Kontrolu polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i 

technického dozoru investora. Ti před betonáží ověří, zda výztuž odpovídá projektové 

dokumentaci. Kontrola musí potvrdit, že: 

o je použit druh výztuže dle projektové dokumentace ve stanovených roztečích 

o dodrženo stanovené krytí výztuže (zajištěno distančními tělísky a vložkami) 

o výztuž není znečištěna škodlivými látkami (oleje, barvy, maziva) 

o výztuž je řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži 

o mezi pruty je dostatečný prostor pro betonáž a zhutnění 

Pruty kotvené do ŽB panelů musí být kotveny v dostatečné hloubce. Stanovené krytí 

musí dodržovat veškerá, tedy i pomocná výztuž. 

Dále kontrolujeme výztuž ve spárách mezi panely, v každé spáře musí být minimálně 

jeden prut, který bude opatřen distančními tělísky, pro jeho umístění uprostřed spáry. 

24.) Kontrola dodávky betonové směsi pro dobetonávky 

Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je doložena 

kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se musí shodovat 

s projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve správném množství a 

kvalitě. Je nutné také kontrolovat rozdíl mezi časem plnění autodomíchávače v betonárně a 

jeho příjezdem na staveniště. Ten nesmí přesáhnout čas, kdy v daném betonu začne probíhat 

tuhnutí. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 

autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu. Konzistence je 

dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto způsobů: 

o Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  

o Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
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Výstupem zkoušky sednutí kužele je zatřídění do skupin konzistence S1 – S5. 

Obdobné zatřídění se provádí u zkoušky rozlitím, kde zatřiďujeme do kategorií F1 – F7. 

25.) Kontrola provádění betonáže 

Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané pevnosti a 

trvanlivosti stanovené v projektové dokumentaci. Dle ČSN EN 13670 se čerstvý beton může 

ukládat do bednění z max. výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání nedocházelo k oddělení 

hrubých a jemných kamenných zrn. V případě dobetonávek, kdy jejich tloušťka nepřesáhne 

200 mm, můžeme provést uložení směsi v jedné souvislé vrstvě a až poté hutnit. Ukládání a 

zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo nedokonalému spojení jednotlivých vrstev a 

zároveň tak pomalé, aby nedošlo k deformaci bednění.  

Nesmíme zapomenout také na betonáž spár mezi jednotlivými panely. Spáry musí být 

kompletně zaplněny betonem a zhutněny například hranou zednické lžíce. 

26.) Kontrola hutnění dobetonávek 

Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů. 

Vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 350 mm. Beton se musí ukládat a 

zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném 

betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a 

trvanlivosti. V místech změn průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech úzkých je 

třeba zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být prováděno tak rychle, aby 

došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo k nadměrnému sedání a 

přetěžování bednění. 

27.) Kontrola ošetřování betonu 

Ošetřováním musíme zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu. Povrch by 

měl být zakryt namočenou parotěsnou plachtou a stále vlhký. Beton se musí ošetřovat, dokud 

nedosáhne minimálně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí 

klesnout po +5°C dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které odolává mrazu 

bez poškození. Teplota betonu uvnitř betonované části nesmí přestoupit +65°C. 
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8.3 Výstupní kontroly 

28.) Kontrola pevnosti betonu dobetonávek 

Jedná se o kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku, kterou provede stavbyvedoucí 

na zkušebních tělesech ve stáří 28 dní dle ČSN EN 12390-3. Zkušební tělesa jsou zatěžována 

v lisu předepsanou zatěžovací rychlostí až do jejich porušení. Pevnost v tlaku se vypočte 

z podílu maximálního zatížení při rozdrcení tělesa a skutečné průřezové ploše daného vzorku. 

29.) Kontrola povrchu betonu dobetonávek 

Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu základových pasů, kdy 

zkontroluje, zda na něm nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále 

kontroluje celistvost povrchu. 

30.) Kontrola geometrie  

Kontroluje se především rovinnost povrchů. U dobetonávek by měla být ze spodní 

strany ±8 mm u stropů s rozpětím do 4 m a ±10 mm u stropů s rozpětím od 4 do 8 m. Dále se 

kontroluje přesnost uložení dílců podle projektové dokumentace a jejich rovinnost. Povolená 

odchylka u ŽB panelů je ±10 mm. 
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V původní projektové dokumentaci je štítová stěna od západu, která není chráněna 

žádnou další budovou nebo objektem, vytvořena z keramických tvárnic HELUZ tloušťky 300 

mm. Tepelné vlastnosti této stěny nevyhovují součastným požadavkům. 

Zvažoval jsem dvě možné varianty řešení. Změnu tloušťky stěny, například na 440 

mm, jsem z prostorových důvodů zavrhl. Průjezd mezi hranicí pozemku a bytovým domem je 

pouhých 2900 mm, pokud bychom zvětšili tloušťku stěny, zmenší se nám průjezdný profil na 

pouhých 2750 mm. Tento profil je při průjezdu nákladních automobilů a strojů velice těsný a 

v některých případech možná i malý. Proto jsem zvolil dodatečné zateplení kontaktním 

zateplovacím systémem, až po ukončení hrubých stavebních prací, kdy už nebude potřeba, 

aby velká technika jezdila za objekt.  

 

Jako tepelnou izolaci jsem zvolil Isover EPS GreyWall v tloušťce 120 mm. Technický 

list izolace je samostatnou přílohou této práce. 

 

VRSTVA 
TLOUŠŤKA   

[mm] 
λ            

[W·m-1·K-1] 
R            

[m2·K·W-1] 

Vnější silikátová omítka 0,001 0,800 0,00125
Cementová stěrka 0,006 0,350 0,01714
Isover EPS GreyWall 0,120 0,032 3,75000
Zdivo Heluz 30/33,3 MK 0,300 - 0,63000

Vnitřní vápenocementová omítka 0,015 0,970 0,01546

Tab. 9.1 – Výpočet tepelného odporu ∑= 4,41386
 

Rsi = 0,25 m2·K·W-1 

Rse = 0,04 m2·K·W-1 

R = 4,41 m2·K·W-1 

 

	
1
	 	

	
1

0,25 4,41 0,04
, 	 ∙ ∙ 		 

 

Posouzení: 

  UN,Rq = 0,30 W∙m-2∙K-1 >  U = 0,21 W∙m-2∙K-1 => VYHOVÍ 

UN,Rc = 0,25 W∙m-2∙K-1 >  U = 0,21 W∙m-2∙K-1 => VYHOVÍ 
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Závěr 

 Úkolem mé bakalářské práce bylo zpracovat stavebně technologickou studii bytového 

domu v Míškovicích. Zpracoval jsem studii zemních prací, základových konstrukcí a hrubé 

vrchní stavby. Dále jsem zpracovával časový a finanční plán výstavby, základní koncepci 

staveništního provozu, položkový rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu, 

technologický předpis pro provedení montované stropní konstrukce a bezpečnostní opatření 

při tomto procesu. Jako jiná zadání jsem zpracoval návrh strojů a zařízení pro hrubou stavbu, 

kontrolní a zkušební plán pro provedení stropní konstrukce a zateplení štítové stěny od 

západu, protože původní projektová dokumentace byla nevyhovující pro dnešní požadavky. 

Práce obsahuje textovou i grafickou část. 

 Při vypracovávání bakalářské práce jsem si oživil a zdokonalil vědomosti v oblasti 

technologie staveb, stavebních procesů a bezpečnosti práce. Dále v práci s rozpočtovacím 

programem BUILDpowerS, ve kterém jsem zpracoval položkový rozpočet s výkazem výměr 

a v programu pro časové plánování CONTEC, v němž jsem vytvořil harmonogram. 
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