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Abstrakt 

Práce se zabývá řešením technologie provedení hrubé vrchní stavby minipivovaru 

Kvasar v obci Sentice. Obsahem této práce je technologický předpis, technická zpráva, 

zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový harmonogram, rozpočet, kontrolní a 

zkušební plán, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí. 
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Stavba, technická zpráva, technologický předpis, zařízení staveniště, strojní sestava, 

bezpečnost práce 

 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with solving production technology upper gross building of 

mini brewery Kvasar in the village Sentice. 
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na hrubou vrchní stavbu rodinného minipivovaru 

Kvasar v Senticích. 

V bakalářské práci budu podrobněji rozebírat realizaci železobetonového skeletu 

s monolitickým železobetonovým stropem. Dále budu řešit širší dopravní vztahy, 

zařízení staveniště, strojní sestavu, kontrolní a zkušební plán, BOZP, časový 

harmonogram a položkový rozpočet stavby. 

Tuto stavbu jsem si vybral, protože je to dominantní součást naší obce.   
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1.1 Základní informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Rodinný minipivovar Kvasar – vstupní objekt  

 

Místo stavby:   Sentice, parc. Č. 868/1, Tišnov 66603 

 

Charakter stavby:  Novostavba 

 

1.1.2 Identifikační údaje investora 

 

Investor:   PIVO KVASAR s.r.o. 

     Sentice 13, 666 03 Tišnov 

 

Identifikační údaje projektanta 

 

Hlavní projektant:  Ing, Arch. Alena Kolářová 

 

 

1.1.3 Základní parametry stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného minipivovaru, který bude sloužit jako varna piva pro 

podnikatelskou činnost. Objekt je nepodsklepený, třípodlažní, střecha se sedlovým 

krovem. 

 

1.NP: Zádveří 1, drobný prodej, příruční sklad, úklid, WC ženy, WC muži, stáčírna 

piva, varna, schodiště, zádveří 2, výtah, ležácký sklep, 3x sklad, místnost pro filtraci, 

místnost pro kompresor, místnost pro kvasnice a místnost pro chemii. 

2.NP: Sklad medu, hygienické zařízení, šatna ženy, šatna muži, chodba, WC, kancelář, 

terasa, ochoz, výtah, schodiště 

3.NP: Šrotování, sklad sladu, sklad palet a prázdných lahví, výtah 
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Zastavěná plocha:  367m
2
 

Obestavěná prostor: 2386m
3
 

Základní půdorysné rozměry: 23,2m x 15,8m 

 

1.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.2.1  Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Obec Sentice má z urbanistického hlediska charakter malé obce ležící v blízkosti města 

Brna. Vesnice je obklopena lesy a převažující zástavbu tvoří dvojpodlažní rodinné 

domy se sedlovými střechami. Ve spodní části obce je průjezdná komunikace Tišnov – 

Veverská Bítýška. V této lokalitě bude postaven nový objekt pro výrobu piva značky 

KVASAR. 

 

1.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení 

 

Architektonický návrh řeší začlenění objektu do stávající zástavby. I když svým 

objemem bude minipivovar dominantní stavbou ve spodní části obce, bude ji vhodně 

doplňovat. Budova je hmotově rozčleněna, je zvolen sedlový tvar střechy a celkový 

dojem nové stavby bude architektonickým přínosem pro danou lokalitu. 

Rodinný minipivovar je navržen jako samostatně stojící, třípodlažní, nepodsklepený, na 

pozemku investora, v blízkosti investorem dokončené novostavby rodinného domu 

s hobby dílnou. Minipivovar je osazen v mírném svahu, terén je svažitý směrem od 

komunikace k potoku (k severovýchodu). 

 

1.2.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sítí 

 

Příprava území a zemní práce 

Humózní hlína v místě stavby bude v síle cca 250mm odstraněna a deponována pro 

zahradní účely. Předpokládá se, že zemní práce nebudou zasahovat pod úroveň hladiny 

podzemní vody. Případná spodní voda bude odčerpávána. Základová spára bude 

důsledně chráněna proti zaplavení dešťovou vodou. Bude také chráněna před ostatními 

povětrnostními vlivy - před vysycháním, promrznutím, rozbřídáním apod. Spodní 

ochrannou vrstvu základové spáry v síle 300 mm dotěžit těsně před betonováním 

základových konstrukcí.  
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Základy                                                                                                                       

Základy pod ŽB sloupy budou tvořeny monolitickým železobetonovým roštem, 

uloženým na hutněných štěrkopískových polštářích. Hloubka založení je 1,5m pod 

upraveným terénem. 

Základové pásy pod nosným zdivem budou vybetonovány na podkladní beton. Jsou 

navrženy výšky 900mm a budou vyztuženy při horním i spodním líci vázanou výztuží.  

Beton základů je navržen C20/25-XC1. 

 

Svislé konstrukce a vodorovné nosné konstrukce 

Konstrukční systém je obousměrný, tvořený sloupy a průvlaky a nosným zdivem. 

Stropní konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska. Zdivo zároveň plní funkci 

prostorového ztužení objektu. 

Schodiště jsou navržena ocelová schodnicová. 

Beton skeletu je navržen C20/25 – XC1. 

Obvodové nosné zdivo a vnitřní nosné zdivo bude provedeno z cihelných bloků 

Porotherm 40 P+D P8 na maltu M5. 

Překlady nad otvory budou POROTHERM 7. V obvodovém zdivu budou s vložením TI 

v místě osazování okna. 

V obvodovém zdivu budou nad okenními otvory, světlosti větší než 3m, železobetonové 

monolitické překlady se zateplením fasádním extrudovaným polystyrenem. 

 

Svislé nenosné konstrukce                                                                                                

Vnitřní příčky budou z tvárnic POROTHERM 11,5 P+D P8 a 14 P+D P10 na maltu M5. 

Překlady nad otvory budou POROTHERM 11,5 a 14,5. 

Sádrokartonovými deskami na hliníkových profilech budou opláštěny rozvody ZTI 

(vodovod, kanalizace). Technologická potrubí zůstanou přiznaná. 

 

Ocelová vestavba 

Pro osazení rmutovacího kotle a zásobníku vyslazovací vody bude ve varně mezi osami 

B – C a 1 - 2 provedena ocelová konstrukce patra. Konstrukce bude tvořena 

válcovanými nosníky a průvlaky, kotvenými do železobetonových průvlaků. Zakrytí 

plošiny kolem technologických zařízení bude provedeno žebrovaným plechem tloušťky 

6mm. 
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Komínové těleso 

V objektu bude komínové těleso odvádějící spaliny z kotlů ve varně. Komín bude 

systémový nerezový tříplášťový DN 350mm.  

Kotel pro UT a přípravu TUV je umístěn v 1.NP v blízkosti stáčírny. Odtah spalin a 

100 mm nad 

střechu domu. Koaxiální kouřovod bude veden svisle nad úroveň střechy domu. 

Střešní konstrukce   

Je navržená dřevěná sedlová střecha o sklonu 24°, která bude ve dvou výškových 

úrovních. Nosnou konstrukci tvoří ocelový rám nahrazující plné vazby a vaznice 

podpírající dřevěné krokve. Rám bude uložen na obvodovém zdivu (kotven do věnců) a 

v místech sloupů ŽB skeletu. Na krokve bude proveden plnoplošný záklop z prken tl. 

24mm nebo OSB desek. Na něm bude položena pojistná hydroizolační folie (při 

navrženém sklonu požadavek na těsné podstřeší). Na kontralatě a latě bude pokládána 

keramická tašková krytina. Přesahy ocelových vaznic do exteriéru budou zakastlovány 

dřevěnými prkny (imitace dřevěných trámů). 

Střecha nad vstupem bude plochá, jednoplášťová, vyspádovaná směrem od objektu. 

Hydroizolace bude z modifikovaných asfaltových pásů. 

 

Výplně otvorů 

Okna budou z AL profilů, zasklená tepelně izolačním dvojsklem (U=1,1W/m2K), rám 

bude v tmavošedé barvě. Vnitřní parapety budou laminované, var. s keramickým 

obkladem. V nevytápěných prostorech skladů 3.NP mohou být okna pouze jednoduše 

zasklená. 

Před velké okno do varny v jihozápadní fasádě bude osazen slunolam z velkých 

dřevěných lamel s lazurou v barvě podbití vazníkové střechy.  

Vstupní dveře budou dvoukřídlové hliníkové, zasklené tepelně izolačním dvojsklem 

(U=1,1W/m2K), rám bude v tmavošedé barvě.  

Vrata v severozápadní fasádě - do halové části - budou ocelová, plná, tm. šedá barva.  

Vnitřní vrata budou ocelová, plná, zateplená. 

Vnitřní dveře budou ocelové a dřevěné, plné, do ocelových zárubní.  

Do chlazených skladů budou dveře plastové (ocelové) s tepelnou izolací. 
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Izolace                                                                                                                                             

 

Tepelné:  

V podlaze 1.NP bude tepelná izolace z podlahového polystyrenu (EPS T 10000)  tl. 

80mm. Pod podlahovými žlaby bude izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 40mm. 

V podlaze 2.NP – tepelná izolace z podlahového polystyrenu (EPS T 10000)  - tl. 

40mm. 

V podlaze 3.NP – tepelná izolace z podlahového polystyrenu (EPS T 10000)  - tl. 

140mm. 

Stěny a podhled v chlazených skladech 1.03, 1.13 - 1.15 – bude provedeno zateplení 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS , izolant – 150mm EPS. 

Střecha budovy – nebude zateplena. 

 

Izolace proti vodě a radonu: 

Podlaha na terénu – hydroizolace v podlaze proti zemní vlhkosti a radonu (střední 

radonový index) - požadavek na opatření proti proniku radonu z podloží pozemku 

splňuje navržená hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (SBS 

modifikovaný asfaltový pás tl. 4mm s vložkou z polyesterové rohože). Izolace bude 

vytažena min. 300mm nad úroveň UT. 

Podlahy v místnostech s podlahovými vpuštěni a kanálky - hydroizolační stěrka (s 

vytažením min. 150mm na stěnu) pod dlažbou. 

Hyg. zařízení -  podlaha + stěna za sprchou: hydroizolační stěrka, 

Hydroizolace ploché střechy vstupu bude z modifikovaných asfaltových pásů. 

 

Podlahy 

Tloušťka podlah je v 1.NP 300mm v nejvyšším bodě a je svahována do žlabů. Ve 2.NP 

to je 120mm a ve 3.NP 200mm. 

Vrchní nášlapnou vrstvu podlah tvoří protiskluzová keramická dlažba, keramická dlažba 

a betonová mazanina, která je v některých místnostech opatřena bezprašným nátěrem. 

Typy (barevnost) povrchových úprav budou upřesněny architektem. 

Skladby podlah budou zpracovány na samostatný výkres, typ použití je určen 

v legendách místností. 
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Obklady                                                                                                                           

V hyg. zařízení budou použity keramické obklady do výšky 2100 mm.  

V stáčírně a ve varně bude proveden obklad na celou výšku místnosti. 

V kanceláři bude obklad za kuchyňskou linkou 600(850). 

Je navržen betonový obklad soklu a vstupu do objektu, imitující kámen (pískovec). 

 

Omítky                                                                                                                                   

Vnitřní omítky budou vápenocementové. 

Vnější omítky budou vápenocementové hladké – barva přírodní světlá a středně 

bílošedá. 

Sokl bude z betonového obkladu imitující kámen (pískovec). 

 

Malby 

Vnitřní disperzní barva světlá, v odstínu dle investora. 

V ležáckém sklepu, v chlazených skladech, příručním skladě a místnosti úklidu, filtrace 

a kvasnice, kyseliny a louhy bude proveden nátěr stěn omyvatelnou barvou. 

 

1.2.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Napojení pozemku na komunikaci je stávajícím nájezdem na silnici Sentice -Veverská 

Bítýška. Na tento nájezd navazuje vnitro-areálová obslužná komunikace a parkovací 

stání. Tato komunikace je společná s vjezdem do RD majitele nemovitosti. 

 

Napojení objektu na inženýrské sítě bude řešeno novými přípojkami ze stávajících 

páteřních rozvodů a venkovních řadů (vodovod, plyn, NN, O2). Splašky budou po 

přečištění v čistírně odpadních vod zaústěny do dešťové kanalizace, která svádí vodu ze 

střech a ze zpevněných ploch, ta bude následně zaústěna do potoka. 
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1.2.5  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Ochrana přírody a krajiny 

Na stavebním pozemku se nenachází žádné dřeviny, které by bylo nutné v rámci 

výstavby přesadit nebo pokácet. 

 

Ochrana podzemních a povrchových vod 

Podzemní vody nebudou stavbou zasaženy. K objektu bude patřit čistírna odpadních 

vod, tudíž splašky budou přečištěny a nebudou ohrožovat okolní prostředí. 

 

Ochrana ovzduší 

Celý objekt je navržen a zabezpečen tak, aby nezasahoval negativně do ovzduší. 

 

Hluk v chráněném venkovním prostoru 

Konstrukce a výrobky splňují požadavky  ČSN 730532 (2000) Akustika – Ochrana 

proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti výrobků. 

 

Řešení likvidace odpadů 

Je nutné zajistit odborné třídění a ukládání stavebních materiálů na vyhrazená místa a 

do přistavených kontejnerů.  

 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem a vyhláškami: 

-zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a stanovení seznamů odpadů, ve 

znění pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Odpady vzniklé při technologickém procesu 

 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie 

odpadu 

050105 Únik ropných látek N 

170101 Beton 0 

170102 Cihly 0 

170103 Sádrová stavební hmota 0 

170107 Směsi, odd. frakce bet., cihel, keramiky 0 

170201 Dřevo 0 

170202 Odpadní sklo 0 

170203 Odpadní plast 0 

170402 Hliník 0 

170405 Železo a ocel 0 

170604 Izolační materiály 0 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady 0 

 

Generelní dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zejména se jedná o likvidaci zbytkového obsahu škodlivin (N). Dodavatel musí zajistit 

kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných 

látek do zemin, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 

nepropustné nádoby. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro zachycení 

unikajících olejů. 

 

1.2.6 Bezpečnost práce 

 

Důležitá telefonní čísla: 

Hasiči:      150  

Rychlá zdravotní záchranná služba:   155  

Policie:      158  

Integrovaný záchranný systém :  112 

 

Pro poskytnutí první pomoci je k dispozici lékárnička, umístěná u vedoucího 

pracovníka. 
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Hlavním požadavkem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je bezpodmínečné 

dodržování bezpečnostních předpisů a popisů práce, které určují příslušné zákony a 

vyhlášky. Musí být dodržen technologický postup jednotlivých etap. Nutností je 

seznámení všech pracovníků s dodržováním  BOZP a striktním dodržováním používání 

ochranných pomůcek a oděvů.  

Bližší požadavky na BOZP jsou uvedeny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Provoz strojů 

stanovuje NV č. 591/2006 Sb.  Příloha 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví pří provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. 

 

 

1.3 Závěr 

 

Technická zpráva je zaměřena na hrubou vrchní stavbu objektu SO 01 Minipivovaru 

Kvasar v obci Sentice. Jsou v ní uvedeny informace o současném stavu staveniště, vlivu 

objektu na okolí a zabezpečení zdraví a životního prostředí a o jejím návrhu a konečném 

stavu. 
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2.1 Širší vztahy 

Tato část dokumentace se zabývá všemi důležitými body zájmu a dopravou stavebního 

materiálu pro stavbu. 

 

Objekt se nachází ve spodní části obce Sentice u hlavní silnice Tišnov - Veverská 

Bítýška. Tato komunikace je konstruována i pro objemnější nákladní automobily. Po 

trasách od dodavatelů k objektu se nevyskytují úseky, které by určovaly maximální 

povolenou hmotnost automobilu, zúžení trasy nebo výškové omezení.  

 

Adresa řešeného objektu:  Sentice, parc. Č. 868/1, Tišnov 66603 
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2.2 Trasa betonu a bednění 

Adresa výchozího bodu A: TENST s.r.o. 

 Za červeným mlýnem 173 

 66601 Tišnov 

Trasa je dlouhá 5,2km. Betonárka je na kraji města, tudíž se vyhneme dopravě v centru. 

Automobil se bude po většinu trasy pohybovat po státní silnici II. třídy a III. třídy. Po 

cestě bude automobil projíždět vesnicí Hradčany. 

Automobil: Autodomíchávač Stetter C3AM 7 C s průměrem otáčení 14,23m 

 

A-1 Výjezd na státní komunikaci má průměr otáčení 17,5 m. Vyhovuje. 
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A-2 Kruhový objezd v Tišnově má poloměr otáčení 16m. Vyhovuje. 
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A-3 Křižovatka za Hradčanami má poloměr otáčení 23 m. Vyhovuje 
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A-4 Křižovatka v Senticích má poloměr 21m. Vyhovuje. 
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2.3 Trasa výztuže 

Adresa výchozího bodu B: Hutní a Kovo Materiál Bílek 

 Klášterská  

 66601 Tišnov 

 

Trasa je dlouhá 7,1km. Dodavatel je na kraji města, tudíž se vyhneme dopravě v centru, 

čeká nás jen přejezd přes železniční trať. Automobil se bude po většinu trasy pohybovat 

po státní silnici II. a III. třídy. Po cestě bude automobil projíždět vesnicí Hradčany. 

Automobil: TATRA T810 s průměrem otáčení 9m 

B-1 Výjezd z firmy 
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B-2 Křižovatka Předklášteří s poloměrem otáčení 19,5m. Vyhovuje. 
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B-3 Kruhový objezd v Tišnově s poloměrem otáčení 16m. Vyhovuje. 
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B-4 Křižovatka za Hradčanami s poloměrem otáčení 23m. Vyhovuje.  
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B-5 Křižovatka v Senticích s polomětem otáčení 21 m. Vyhovuje. 
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2.4 Trasa stavebního materiálu 

Adresa výchozího bodu C: Univers s.r.o. 

 Štěpánská 1451  

 66602 Předklášteří 

Trasa je dlouhá 7,4km. Dodavatel je na konci obce Hradčany, automobil musí projet 

přes celou obec Předklášteří, ovšem trasa vede jen po hlavní silnici II. třídy a zácpa není 

předpokládána. Automobil se bude po většinu trasy pohybovat po státní silnici II. a III. 

třídy. Po cestě bude automobil projíždět vesnicí Hradčany. 

Automobil:  TATRA T810 s průměrem otáčení 9m. 

C-1 Výjezd z firmy Univers 
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C-2 Kruhový objezd v Tišnově s poloměrem otáčení 16 m. Vyhovuje. 
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C-3 Křižovatka za Hradčanami s poloměrem otáčení 23m. Vyhovuje.  
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C-4 Křižovatka v Senticích s poloměrem otáčení 21 m. Vyhovuje. 
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3.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Rodinný minipivovar Kvasar – vstupní objekt  

 

Místo stavby:   Sentice, parc. Č. 868/1, Tišnov 66603 

 

Charakter stavby:  Novostavba 

 

3.2 Identifikační údaje investora 

 

Investor:   PIVO KVASAR s.r.o. 

     Sentice 13, 666 03 Tišnov 

 

Identifikační údaje projektanta 

 

Hlavní projektant:  Ing, Arch. Alena Kolářová 

 

 

3.3 Základní parametry stavby 

 

Jedná se o novostavbu rodinného minipivovaru, který bude sloužit jako varna piva pro 

podnikatelskou činnost. Objekt je nepodsklepený, třípodlažní, střecha se sedlovým 

krovem. 

 

Plocha staveniště: 1630m
2
 

Zastavěná plocha:  367m
2
 

Obestavěná prostor: 2386m
3
 

Základní půdorysné rozměry: 23,2m x 15,8m 

 

 



42 
 

3.4 Obecné informace o staveništi 

 

Stavební pozemek pro stavbu minipivovaru se nachází na katastrálním území obce 

Sentice, přesněji v jeho spodní části, na parcele č. 868/1. Staveniště měří po svém 

obvodu 171m, přední část je chráněna stávajícím plotem RD, který se nachází na 

pozemku majitele. Zbylá část bude oplocena mobilním oplocením M200 

s pozinkovanou drátěnou výplní výšky 2 m a celkové délky 150m. Průjezd na staveniště 

zajišťuje brána, která je spojena s mobilním oplocením. Vjezd na staveniště je z hlavní 

silnice III. třídy v obci Sentice, která je hlavní spojnicí mezi Tišnovem a Veverskou 

Bítýškou.  

 

Katastrální mapa staveniště 1:1000; oplocení staveniště zeleně, objekt červeně 
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3.5 Staveništní doprava 

 

3.5.1 Horizontální doprava 

 

Materiál (cihly, ocel, bednění…) na stavbu bude přepravován pomocí automobilu Tatra 

T810 s hydraulickou rukou, pomocí níž bude materiál složen. Další horizontální 

dopravu po staveništi budou zařizovat pracovníci ručně, nebo za pomoci ručního 

paletového vozíku.  Beton bude dopravován pomocí autodomíchávače Stetter C3 Basic 

Line. Pro horizontální dopravu automobilů slouží vnitrostaveništní komunikace 

z betonových panelů. Z důvodu malého prostou je jen jedna cesta v obou směrech bez 

možnosti otočení, proto musí automobil na stavbu nebo ze stavby couvat. 

 

 

3.5.2 Vertikální doprava 

 

Materiál bude do vyšších paterpřemisťován pomocí hydraulické ruky na tatře T810. Pro 

vertikální přemístění betonu bude použito autočerpadlo SCHWING S 34 X. 

 

3.6 Připravenost staveniště 

 

Před započetím hrubé vrchní stavby je staveniště zařízeno z předchozí etapy. Je na něm 

zřízeno oplocení, napojení na přípojky, zázemí pro pracovníky a kryté i volné skládky. 

Není předpokládána práce v noci, tudíž osvětlení není zřízeno. 

Při převzetí staveniště se důkladně zkontroluje všechno zařízení a provede se zápis do 

stavebního deníku. 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

3.7. Provozní zařízení staveniště 

 

3.7.1 Oplocení staveniště 

 

Oplocení je tvořeno průhlednými mobilními ploty TOI TOI M200 o rozměrech 

3472x2000 mm, jejichž výplň je tvořena ze zinkovaného drátu, který je přivařen na 

obvodový rám aten je zasazen do nosné patky z recyklátu a na horní straně zajišťován 

bezpečnostní sponou. Brána na staveniště je tvořena dvěma poli mobilního oplocení 

opatřenými na spodní straně pojezdovým kolečkem. Brána a některé části oplocení 

budou opatřeny cedulí „Nepovoleným vstup zakázán“. 
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3.7.2 Přípojky k inženýrským sítím 

 

Elektrická přípojka 

Staveniště je napojeno na přípojku, která ústí z rozvaděče, ten již slouží jako RE 

k rodinnému domu majitele stavby a nachází se na hranici pozemku. Rozvaděč bude 

zásobovat staveništní buňky a elektronické zařízení potřebné k vykonání stavby. 

 

Vodovodní přípojka 

Přípojka pro staveniště bude vyvedena z vodovodní šachty, která se nachází na okraji 

pozemku. Přípojka bude sloužit pro výrobu malty, omytí strojů a k napojení do buňky 

s hygienickým zázemím. 

Kanalizační přípojka  

Sanitární kontejner bude napojen na splaškovou kanalizaci pomocí potrubí z PVC DN 

125mm. 

 

 

 

3.7.3 Mobilní kontejnery 

Mobilní kontejnery slouží na staveništi jako zázemí pro pracovníky nebo kryté a 

uzamykatelné sklady. Pro tyto účely budou použity kontejnery od firmy CONT, které 

byly na staveništi instalovány již v předchozí etapě. 
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Obytná buňka 

Jako obytné buňky budou sloužit buňky OB6 o rozměrech 6058x3000x2600 mm. Tyto 

buňky budou použity jako šatny pro pracovníky i jako kanceláře.  

 

Technické parametry: 

Vnější rozměry:  6058 x 3000 x 2600 mm  

Vnitřní výška:  2300 mm  

Rám:    ocelová svařovaná konstrukce  

Opláštění:   lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm  

Střecha:   trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace  

Stěna:    laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo, parozábrana, izolace  

Podlaha:   dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace  

Vybavení:   vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 1800 x 1200 mm s 

roletou  

Elektroinstalace:  standard  

Topení:   přímotopné panely 2kW (za příplatek)  
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Sanitární buňka 

Jako sanitární buňka bude sloužit buňka SAN2 o vnějších 

rozměrech6058x2438x2600mm. Buňka je umístěna poblíž vodovodní šachty, tudíž není 

problém s napojením vody. 

 

Technické údaje: 

Vnější rozměry:  6058 x 2438 x 2600 mm  

Vnitřní výška:  2300 mm  

Rám:    ocelová svařovaná konstrukce  

Opláštění:   lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm  

Střecha:  trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace  

Stěna:    laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo, parozábrana, izolace  

Podlaha:   dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace  

Elektroinstalace:  standard  

Topení:   přímotopné panely 2kW (za příplatek)  

Vybavení:  vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 800 x 1970 mm, 

ISO okna 600 x 600 mm, WC, pisoáry, sprchové kouty, 

umyvadla, bojler, zrcadla, poličky, misky na mýdlo, držáky 

toaletního papíru, háčky ručníků 
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Skladový kontejner 

 

Jako skladový kontejner bude použit SK15, který bude sloužit na úschovu stavebního 

nářadí a materiálu které je třeba chránit před povětrnostními podmínkami. 

 

Technické údaje: 

nější rozměry:  4200 x 2438 x 2591 mm 

Opláštění:   trapézový plech tl. 1,3 -1,5 mm boční stěny s větracími otvory  

Podlaha:   ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm vodě odolná překližka tl. 21 

mm  

Vrata:    opatřena těsnící gumou jištění dvěmi uzavíracími tyčemi  

Rám:  svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a válcovaných 

profilů tl. 3 mm 8 ks rohů z materiálu o tl. 5 mm kapsy pro 

vysokozdvižný vozík  

 

 

3.7.4 Skládka materiálu 

 

Dovezené cihly budou skladovány přímo na základové desce, která byla vyhotovena 

v předchozí etapě. Další materiál, který nebude uskladněn ve skladu, bude na 

betonových paletách, které budou ve spádu, aby se zabránilo odtoku vody. Skládka je 

zakreslena ve výkresu zařízení staveniště. 
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3.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Na staveništi se mohou pohybovat pouze osoby, které byly seznámeny s BOZP a jsou 

opatřeny ochrannými pomůckami jako je reflexní cesta, helma, rukavice a boty 

s pevnou špičkou. Každý pracovník musí mít podepsaný protokol o provedení 

bezpečnostního školení. 

 

Hlavní nařízení a zákony při práci na staveništi: 

 - 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  

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  

ochranuzdraví při práci na staveništích 

- zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  

práci  

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a  

pracovním prostředí  

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o úrazu  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  

zaměstnanců při práci 

Důležitá telefonní čísla: 

Hasiči:      150  

Rychlá zdravotní záchranná služba:   155  

Policie:      158  

Integrovaný záchranný systém :  112 
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3.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Ochrana proti hluku 

Stavba bude probíhat v hodinách od 7:30-17:00, kdy nedochází k rušení okolního 

prostředí. Dále se musí postupovat v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Ochrana zeleně v průběhu výstavby 

Na staveništi nebo jeho okolí se nevyskytuje žádná zeleň, která by bránila pracím nebo 

by byla pracemi poškozována. 

 

Nakládání s odpady 

Je nutné zajistit odborné třídění a ukládání stavebních materiálů na vyhrazená místa a 

do přistavených kontejnerů.  

 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem a vyhláškami: 

-zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a stanovení seznamů odpadů, ve 

znění pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Odpady vzniklé při technologickém procesu 

 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie 

odpadu 

050105 Únik ropných látek N 

170101 Beton 0 

170102 Cihly 0 

170103 Sádrová stavební hmota 0 

170107 Směsi, odd. frakce bet., cihel, keramiky 0 

170201 Dřevo 0 

170202 Odpadní sklo 0 
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170203 Odpadní plast 0 

170402 Hliník 0 

170405 Železo a ocel 0 

170604 Izolační materiály 0 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady 0 

 

Generelní dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zejména se jedná likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Dodavatel musí 

zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku 

ropných látek do zemin, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 

nepropustné nádoby. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro zachycení 

unikajících olejů. 

 

3.10 Demontáž staveniště 

 

Po dokončení hrubé horní stavby zůstává zařízení staveniště na svém místě a bude 

sloužit pro další navazující etapy. Při předání staveniště se provede zápis do stavebního 

deníku. 

 

3.11 Dimenze staveništních přípojek 

 

Spotřeba elektrické energie pro potřeby staveniště 

 

 

Potřeba pro elektrické nářadí 

Přístroj Specifikace Počet (ks) Příkon (KW) 

Míchadlo Umacom UM1010 1 1,01 

Přímočará pila Makita 4350FCT 1 0,72 

Stavební pila Vacutec VMP 700A 1 0,7 

Bruska Makika GA5030 1 0,72 

Svářečka Shark SH 140A 1 3,5 

Kombi. kladivo Makita HR2811FT 1 0,8 

Míchačka Lascha Euro MIX 125l/230V 1 0,5 

Vibrátor Hervisa Perles CMP 1 2 

Celkový příkon P1 9,95 

Potřebná energie pro vnitřní osvětlení P2 0,932 

Potřebná energie pro vnější osvětlení P3 0 
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Výpočet příkonu elektrické energie: 

S=1,1x((0,5xP1+0,8xP2+P3)
2
+(0,7xP1)

2
)
-2

 

S=1,1x((0,5x9,95+0,8x0,932+0)
2
+(0,7x9,95)

2
)
-2

 

S = 11,11 KW 

1,1 - součinitel rezervy pro nepředvídatelný výkon  

0,5 - koeficient vyjadřující současný chod el. motorů  

0,7 - koeficient vyjadřující současný chod el. motorů  

0,8 - koeficient vyjadřující současný provoz vnitřního osvětlení  

 

Spotřeba vody pro potřeby staveniště za den 

Úkon Počet 

m.j. 

m.j. kn Střední 

norma (l) 

Spotřeba 

celkem (l) 

Betonování ŽB překladů 0,74 m
3
 1,60 150 178 

Čištění komunikace 1 Pracovník 2,00 150 300 

Hygienická spotřeba vody 

pro pracovníky 

8 pracovník 2,00 40 640 

Spotřeba vody na 

sprchování pro pracovníky 

8 Pracovník 2,00 45 720 

 Celkem 1838 

 

Výpočet vteřinové spotřeby vody 

Qn=(Pn x kn)/(t x 3600) = (1838)/( 8 x 3600) = 0,063 l/s 

Pn…spotřeba vody [l] na směnu, den atd., kterou určíme z tabulek  

kn…koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody, také určený z tabulek 

t…..doba odběru vody [hod]  

 

 

Dimenzování potrubí 

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 18,00 

jmenovitá světlost v " (palec)  1/2  3/4 1 
1   

1/4 
1   

1/2 
2     

2   
1/2 

3 4 5 

jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

 

Qn = 0,063 l/s → DN 15 mm 

 

Pro průtok 0,063 l/s je navržena vodovodní přípojka staveniště o velikosti DN 15 mm. 
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4.1 Základní informace o stavbě 

4.1.1  Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Rodinný minipivovar Kvasar – vstupní objekt  

 

Místo stavby:   Sentice, parc. Č. 868/1, Tišnov 66603 

 

Charakter stavby:  Novostavba 

 

4.1.2 Identifikační údaje investora 

 

Investor:   PIVO KVASAR s.r.o. 

     Sentice 13, 666 03 Tišnov 

 

Identifikační údaje projektanta 

 

Hlavní projektant:  Ing, Arch. Alena Kolářová 

 

 

4.1.3 Základní parametry stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného minipivovaru, který bude sloužit jako varna piva pro 

podnikatelskou činnost. Objekt je nepodsklepený, třípodlažní, střecha se sedlovým 

krovem. 

 

Zastavěná plocha:  367m
2
 

Obestavěná prostor: 2386m
3
 

Základní půdorysné rozměry: 23,2m x 15,8m 
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4.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

4.2.1  Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Obec Sentice má z urbanistického hlediska charakter malé obce ležící v blízkosti města 

Brna. Vesnice je obklopena lesy a převažující zástavbu tvoří dvojpodlažní rodinné 

domy se sedlovými střechami. Ve spodní části obce je průjezdná komunikace Tišnov – 

Veverská Bítýška. V této lokalitě bude postaven nový objekt pro výrobu piva značky 

KVASAR. 

 

4.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení 

Architektonický návrh řeší začlenění objektu do stávající zástavby. I když svým 

objemem bude minipivovar dominantní stavbou ve spodní části obce, bude ji vhodně 

doplňovat. Budova je hmotově rozčleněna, je zvolen sedlový tvar střechy a celkový 

dojem nové stavby bude architektonickým přínosem pro danou lokalitu. 

Rodinný minipivovar je navržen jako samostatně stojící třípodlažní nepodsklepený, na 

pozemku investora, v blízkosti investorem dokončené novostavby rodinného domu 

s hobby dílnou. Minipivovar je osazen v mírném svahu, terén je svažitý směrem od 

komunikace k potoku (severovýchodu). 

 

4.2.3 Technické řešení 

Konstrukční systém je obousměrný, tvořený sloupy a průvlaky a nosným zdivem. 

Stropní konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska. Zdivo zároveň plní funkci  

prostorového ztužení objektu. 

Schodiště jsou navržená ocelová schodnicová. 

Beton skeletu je navržen C20/25 – XC1. 

Obvodové nosné zdivo a vnitřní nosné zdivo bude provedeno z cihelných bloků 

Porotherm 40 P+D P8 na maltu M5. 

Překlady nad otvory budou POROTHERM 23,8. V obvodovém zdivu budou s vložením 

TI v místě osazování okna. 

V obvodovém zdivu budou nad okenními otvory, světlosti větší než 3m, železobetonové 

monolitické překlady se zateplením fasádním extrudovaným polystyrenem. 
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4.3 Návrh strojní sestavy 

 

4.3.1 Autodomíchávače Stetter C3AM 7 C, výrobní řada BASIC LINE  

Automodomíchávač Stetter C3 AM 7 C bude sloužit k zásobení čerpadla betonovou 

směsí, kterou bude dovážet z firmy Tenst s.r.o., ta je od stavby vzdálena cca 5,2km. 

Automobil se vyznačuje optimálními jízdními vlastnostmi díky nízkému těžišti a 

ochranou míchacích lopatek proti opotřebení.  

 

Technické údaje 

Typ domíchávače  : AM 7 C   

Jmenovitý objem   : 7 m
3
  

Geometr. objem   : 12710 l  

Vodorys   : 8150 l  

Stupeň plnění    : 55,1 %  

Sklon bubnu    : 12,45 °  

Separátní pohon SH (typ/kW): D914L04   58 kW   

Otáčky bubnu    : 0 - 12 / 14  

Hm. nástavby (FH/SH)  : 3463/3870 kg     

A - Průměr bubnu  : 2300 mm   

B - Výška násypky  : 2425 mm      

C - Průjezd. výška  : 2426 mm     

D - Výsypná výška  : 1027 mm   

 

Betonáž sloupů: 

Podlaží Objem betonu ( m
3 

) Počet autodomíchávačů 

1.NP 3,88 1 

2.NP 3,51 1 

 

 



59 
 

Betonáž průvlaků: 

Podlaží Objem betonu ( m
3 

) Počet autodomíchávačů 

1.NP 9,62 2 

2.NP 14,80 3 

 

Betonáž stropů: 

Podlaží Objem betonu ( m
3 

) Počet autodomíchávačů 

1.NP 41,72 6 

2.NP 61,96 9 

   

 

 

Obr. Autodomíchávače Stetter C3 AM 7 C, výrobní řada BASIC LINE 

 

Obr. Buben Autodomíchávače Stetter C3 AM 7 C, výrobní řada BASIC LINE 
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4.3.2 Autočerpadlo SCHWING S 34 X 

 

Autočerpadlo bude sloužit pro přepravu čerstvého betonu z autodomíchávače na místo 

určení na stavbě. Bylo vybráno pro jeho skvělé vlastnosti a vyhovující dosah ramene. 

 

Technické informace: 

Vertikální dosah  : 34,0 m 

Horizontální dosah : 30,0 m  

Skládání výložníku : R 

Počet ramen  : 4 

Dopravní potrubí  : DN 125 

Délka koncové hadice: 4 m 

Pracovní rádius otoče : 550° 

Systém zapatkování : XH 

Zapatkování podpěr – přední: 6,21 m 

Zapatkování podpěr – zadní: 5,70 m 

 

Čerpací jednotka: 

Typ   : P 2020 

Pohon   : 320 l/min 

Dopravní válec : 200x2000 mm 

Hydraulický válec : 120/80 mm 

Počet zdvihů  : 24 min
-1

 

Dopravovatelné množství: 90 m
3
/h 

Tlak betonu max. : 108 bar  
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  Obr. Autočerpadlo SCHWING S 34 X 

 

 Obr. Pracovní rozsah autočerpadlo SCHWING S 34 X 
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4.3.3 Tahač Tatra T810-1R1R26/351 6x6 VALNÍK S RUKOUFASSI F235 

AC.0.24 

 

Automobil bude sloužit k dopravě stavebního materiálu (zdící materiál, výztuže, 

bednících dílců a těžkých strojů) na staveniště. Bude také sloužit pro vertikální dopravu 

materiálů na staveništi pomocí hydraulické ruky. Bude vykládat materiál do pater, ve 

kterých bude probíhat realizace.  

 

Technické informace: 

Náhon:     6x6 

Motor:     Renault Dxi 7, EURO 5, 195 kW, 1 000 Nm/ 1 200 

ot/min 

Převodovka:    ZF 6S 1000T0, synchronizovaná 

Kabina:    2dveřová, sklopná, sedadla 1+2 

Rozvor :    3 540 + 1 200 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost: 15 500 kg 

Stoupavost při 15 500 kg:  100,0 % 

Užitečné zatížení:   8 500 kg (podvozek) 

Max. rychlost:    85 km/hod s (omezovačem rychlosti) 

Nástavby:    Valník s rukou FASSI F235 AC.0.24 
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  Obr. Tatra T810 6x6 valník s rukou 

 

  Obr. Tatra T810 - rozměry podvozku 

 



64 
 

4.3.4 Ponorný vibrátor Hervisa Perles  

Bude sloužit, k vibrovaní čerstvého betonu v bednění sloupů, příčlí, překladů a věnců. 

Je složen ze dvou částí. Pohonou jednotkou Hervisa Perles CMP a hlavicí AM 28/5. 

 

Parametry pohonné jednotky Hervisa Perles CMP 

Napětí:   230 V 

Hmotnost:   6 kg 

Otáčky motoru:  16.000 ot./min 

Elektrický příkon:  2.000 W 

Rozměry (d x š x v):  320 x 135 x 220 mm 

 

Parametry hlavice Hervisa Perles AM 28/5: 

Průměr hlavice: 28mm 

Vibrační výkon: 8m
3
/hod 

Délka hadice:  5m 

Hmotnost:   8Kg 
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4.3.5  Stahovací vibrační lišta Enar QXE + 3m profil 

Lišta bude požita ke zhutnění a dokončení vodorovných ploch stropů.  

 

Parametry stahovací vibrační lišty Enar QXE + 3m profil: 

Motor: Elektromotor 230 V 

Frekvence: 3 000 vibr/min. 

Odstředivá síla: 70 kN 

Max. výkon: 100 W 

Délka: 3 m 

Hmotnost: 17 kg 

 

 

4.3.6  Stavební míchadlo Umacon UM1010 

Míchadlo bude určena pro přípravu malty M 5 pro zdění keramických tvárnic 

Porotherm. 

 

Parametry stavebního míchadla Umacon UM1010W: 

Elektrický příkon: 1010 W 

Hmotnost: 5,7 Kg 

Otáčky: 150 - 300 ot/min. 

Síťové napětí: 230 V / 50 Hz 
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4.3.7 Svářecí Invertor Sharks SH 140A 

Svářečka bude sloužit ke svařování menších ocelových prvků přímo na stavbě. 

 

Parametry svářecího invertoru SH 140A 

napětí/frekvence: 230V/50Hz 

příkon: 3500 W 

regulační rozsah:18 - 140 A 

šíře materiálu: 0,7 - 10 mm 

elektrody: 1,6 - 3,2 mm 

zatížení: 140 A / 10% 

jištění: 16 A 

hmotnost: 4 kg 

 

 

4.3.8 Úhlová bruska MAKITA GA5030 

Bruska bude sloužit k řezání ocelových profilů a kari sítí. 

 

Technické údaje Úhlová bruska Makita GA5030 

Příkon : 720 W 

Průměr kotouče : 125 mm 

Hmotnost : 1,8 kg 

Volnoběžné otáčky : 11 000 min
-1
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4.3.8 Ruční paletový vozík DB800S 

Vozík bude sloužit pro horizontální přesun palet s materiálem po stavbě. 

 

Maximální nosnost : 2000 kg 

Délka vidlice : 800 mm 

 

 

 

 

4.3.9 Aku vrtací šroubovák MAKITA 6271DWPE 

Bude sloužit při montáži šroubových spojů. 

 

Technické údaje: 

Napětí : 12 V 

Max. kroutící moment: 30 Nm 

Hmotnost s akumulátorem : 1.5 kg 

Typ akumulátoru : NiCd 

Příklepové vrtání : ne 

Plynulé nastavení otáček : ano 

Doba nabíjení : 45 min 

Max. průměr vrtání do dřeva : 25 mm 

Max. průměr vrtání do oceli : 10 mm 

Kapacita akumulátoru : 1,3 Ah 
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4.3.10  Stavební pila na cihelné bloky Vacutec VMP 700A 

Pila s vodou chlazeným diamantovým kotoučem bude sloužit k řezání keramických 

bloků. 

 

Parametry stavební pily Vacutec VMP 700A: 

Max. průměr kotouče: 700 mm 

Průměr upínacího otvoru kotouče: 60 mm 

Max. délka řezu: 70 cm 

Max. hloubka řezu (na jeden řez): 290 mm 

Výkon elektromotoru: 5,5 kW 

Rozměry: 1710x910x1350 mm 

Čistá hmotnost: 200 kg 

 

4.3.11 Elektronické kombinované kladivo Makita HR2811FT 

Kladivo bude sloužit k případnému vrtání, či bourání zdiva a betonu v průběhu 

výstavby.  

 

Parametry elektronického kombinovaného kladiva Makita HR2811FT 

Upnutí / velikost vrtáku: geeignet für SDS-PLUS 

Příkon: 800 W 

Otáčky naprázdno: 0 - 1.000 min-1 

Počet úderů naprázdno: 0 - 4.500 min-1 

Síla jednotlivého úderu: 2,9 J 

Vrtací výkon (ocel|beton|dřevo Ø): 13 / 28 / 32 mm 

Vrtací výkon (korunka Ø): 80 mm 

Hmotnost: 3,6 kg 
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4.3.12 Vysokotlaká myčka Makita HW111 

Vysokotlaká myčka bude sloužit k očištění a nanášení odbedňovacích prostředků na 

bednění. 

 

Parametry vysokotlaké myčky Makita HW111 

Příkon: 1700 W 

Motor: Universal cm³ 

Pracovní tlak: 90 bar 

Maximální tlak: 110 bar 

Průtok vody: 370 l / h 

Max. teplota vody: 50 °C 

Hmotnost: 9,8 kg 

 

4.3.13 Přímočará pila s předkyvem Makita 4350FCT 

Přímočará pila bude sloužit pro dořezávání bednění zejména monolitických překladů. 

 

Parametry přímočaré pily s předkyvem Makita 4350FCT 

Příkon: 720 W 

Počet úderů za minutu: 800 - 2.800 min-1 

Výška zdvihu: 26 mm 

Nastavení řezu: 4 stupňový 

Řezný výkon (dřevo): 135 mm 

Řezný výkon (ocel/hliník): 10 mm 

Hmotnost: 2,6 kg 

Rozměry (DxŠxV): 236 x 73 x 207 mm 
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4.3.14 Průmyslový vysavač nerez Makita VC3210LX1 

Vysavač bude sloužit k odstranění nečistot z bourání, broušení, a zbytků zvadlého 

betonu. 

 

Parametry průmyslového vysavače nerez Makita VC3210LX1 

Příkon: 1.050 W 

Max. průtok vzduchu: 210 m3_h 

Podtlak: 220 mbar 

Objem nádoby: 32 l 

Hmotnost: 14,5 kg 

 

 

 

 

 

4.3.15 Nivelační přístroj Geo Fennel FAL 24 

Nivelační přístroj bude sloužit pro přesné zaměření výškové hodnoty na stavbě. 

 

Parametry nivelačního přístroje Geo Fennel FAL 24 

Přesnost 2.5mm/km 

Zvětšení přístroje 24x 

Odolné plastové tělo přístroje 

Skleněná optika  
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4.3.16 Stavební míchačka Lescha EURO MIX 125l / 230V 

Bude sloužit na výrobu betonu pro železobetonové věnce a drobné dobetonování. 

 

Parametry stavební míchačky Lescha EURO MIX 125l / 230V: 

Elektrický příkon: 500 W 

Hmotnost: 55,5 Kg 

Max. objem mokré směsi: 97 l 

Max. objem suché směsi: 80 l 

Na 10 namíchání vyrobíte cca: 0,7 m3 směsi 

Napětí/kmitočet: 220/50 V/Hz 

Objem bubnu: 130 l 

Rozměry: 1320 x 715 x 1330 mm 

 

 

4.3.17 Rotační laser PLS HVR 505G sada - zelený paprsek - stativ s klikou, lať 

 

Pro přesné výškové a horizontální měření. 

Parametry Rotačního laseru PLS HVR 505R 

Přesnost +/- 1mm/10m 

Rozsah samourovnávací +/- 5° 

 Měřící rozsah 300m s přijímačem 

Rotační rychlost 0,60,120,600 ot./min 

 Skenování 0, 10, 45, 90, 180° 

 Napájení NiMH 4,8V, 3800mAh, provozní čas cca. 20h 

 Provozní teplota -20°C až + 50°C  
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4.3.18 Stavební halogenové světlo 500W, teleskopický stojan 

Pro osvětlení při práci v interiéru 

 

ParametryStavební halogenové světlo 500W, teleskopický stojan 

Napětí: 230 V 

Výkon: 500 W 

Hmotnost: 3,35 Kg   
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5.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO SVISLÉ 

ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY 

 

 

5.1.1 Vstupní kontrola 

 

Bod 1: Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola úplnosti, správnosti a rozsahu projektové dokumentace, popřípadě zpracování 

připomínek do projektové dokumentace. 

 

Bod 2: Kontrola a přejímka staveniště 

Při převzetí staveniště se kontroluje stav zařízení staveniště, stav skladovacích ploch, 

cesty a oplocení staveniště, které musí být minimálně 1,8 m vysoké. Dále se kontrolují 

zdroje elektrického proudu a vody. O převzetí se provede zápis do stavebního deníku. 

 

Bod 3: Kontrola předchozích prací a geometrické přesnosti  

Při této kontrole stavbyvedoucí kontroluje správnost dokončení předchozích prací. Jestli 

jsou v souladu s projektovou dokumentací, popřípadě uvede chyby, které budou 

zaznamenány do stavebního deníku a předávacího protokolu. 

Před započetím svislých železobetonových sloupů, je kontrolována minimální dosažená 

pevnost betonu, která musí být min. 70% předepsané krychelné pevnosti. Kontrolují se 

vyčnívající trny z vodorovné konstrukce, které musí být v souladu s projektovou 

dokumentací a nesmí být poškozeny. Dále rovinnost a správnost podkladního betonu, 

nebo stropní konstrukce, kdy největší povolená odchylka nesmí překročit 10mm na 8m.  

Při této kontrole se také provede pomocí nivelačního přístroje kontrola geometrické 

přesnosti provádění předchozí konstrukce. 

 

Bod 4: Kontrola způsobilosti dělníků 

Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje u všech pracovníku, zda byli řádně proškoleni 

v oblasti BOZP a že byli seznámení s pracovním postupem. Dále prověří jejich 

kvalifikaci pro danou etapu. Všichni pracovníci mohou být také podrobeni dechové 

zkoušce. 
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Bod 5: Kontrola strojů a pomůcek 

Před zahájením prací se zkontroluje kvalita a poškozenost strojů a pomůcek. Hlavní je 

zde technický stav autodomíchávače a autořerpadla, zda byla provedena potřebná 

technická kontrola. 

 

Bod 6: Kontrola kvality a převzetí materiálu bednění 

Kontroluje se, zda se shoduje dodací list s objednacím, zda se shoduje množství a typ 

dovezeného bednění. Vizuálně se ověří kvalita, čistota a rovinnost bednění. 

 

Bod 7: Kontrola kvality a převzetí materiálu výztuže 

Zde se opět zkontroluje shoda dodacího listu s objednacím. Zda je v pořádku množství, 

kvalita, rovinnost, poškození a označení jednotlivých prutů a armokošů. 

 

Bod 8: kontrola skladování materiálu 

Bednění je skladováno dle pokynu výrobce na speciálních paletách, na kterých bylo i 

přivezeno. Je chráněno před deštěm a nečistotami. Musí být řádně označeno. 

Výztuž je skladována na zpevněné ploše vodorovně ve svazcích z řádným označením 

typu výztuže jednotlivě, nebo na každém svazku. Musí být podepřena alespoň na třech 

místech, aby nedocházelo k deformaci prutů. Armokoše budou skladovány dle pokynů 

výrobce na ležato a každý bude opatřen visačkou s označením. 

 

5.1.2 Mezioperační kontrola 

Bod 9: Kontrola klimatických podmínek 

Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje 4x v průběhu dne teploto venkovního vzduchu. 

Z tohoto měření se udělá průměrná denní teplota. Teplota je zapsána do stavebního 

deníku. 

V technologickém předpisu jsou stanoveny podmínky, za kterých je možné práce 

provádět. 

Pokud teplota okolního vzduch klesne pod +5°C musí se zavést opatření. Přidání 

plastifikátorů do betonu, které urychlují tvrdnutí, nebo zahříváním záměsové vody či 

kameniva. V případě teploty nad +25°C musí být beton ošetřován kropením a 

přikrýváním. 
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Bod 10: Kontrola vytyčení železobetonových sloupů 

Poloha vytyčených sloupů se musí shodovat s projektovou dokumentací s povolenými 

mezními odchylkami. Hrany sloupů jsou vyznačeny například křídou. 

 

Bod 11: Kontrola bednění sloupu 

Bednění musí být sestaveno dle technické dokumentace se správným postupem 

provádění. Kontroluje se jeho neporušenost, čistota a rovinnost. Bednění musí být 

z vnitřní strany nastříkáno po celé své ploše odbedňovacím přípravkem. V bednění 

nesmí být mezery, aby nedocházelo k unikání čerstvého betonu. Před započetím 

betonáže se kontroluje jeho stabilita a rovinnost. Tolerance je u sloupů do 2,5 m ± 4 

mm, do 4 m ± 6mm. 

V průběhu betonáže se nutná průběžná kontrola, zda se nenaruší těsnost či stabilita. 

 

Bod 12: Kontrola armování 

Před uložením armokošů je nutná kontrola zda jsou v souladu s projektovou 

dokumentací, zda jsou očištěny a neobsahují žádné látky, které by bránily spojení 

s betonem. Umístění výztuže se musí shodovat s projektovou dokumentací. Maximální 

povolené odchylky os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 

překročit: ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm, ± 10 mm při průměru prutů nad 40 mm. 

Dále se kontroluje dodržení krytí, kterého se docílí distančními podložkami. Výztuž 

musí být řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži. Mezi pruty musí být 

dostatečný prostor pro betonáž a zhutnění. 
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Poloha a stykování betonářské výztuže 

Bod 13: Kontrola dodávky čerstvého betonu 

Při každé dodávce čerstvého betonu zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je doložena 

kvalita, složení a třída čerstvého betonu včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se musí 

shodovat s projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve 

správném množství a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na 

začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 

m
3
 betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z 

těchto způsobů: 

Zkouška sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2 

Čerstvý beton se zhutní ve formě tvaru komolého kužele. Po zvednutí komolého kužele 

nahoru, vzdálenost, o kterou poklesl beton, udává konzistenci betonu. Forma musí mít 

tvar dutého komolého kužele s následujícími vnitřními rozměry:  
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Zkouška rozlití dle ČSN EN 12350-5 

Beton je opět zhutněn do nádoby komolého kužele. Kužel se odstraní kolmým tahem 

směrem od podložky. Beton se rozlije na podložku, kde se změří jeho strany a podle 

toho se zařadí do tabulky. 

 

 

 

Zkouška VEBE dle ČSN EN 12350-3 

Čerstvý beton se zhutní ve formě pro zkoušku sednutí. Po zvednutí formy se nad povrch 

betonu natočí kruhová průhledná deska a opatrně se spustí dolů, až se dotkne betonu. 

Zaznamená se sednutí betonu. Spustí se vibrační stůl a změří se doba, během které se 

celý povrch desky dostane do styku s cementovou maltou. 
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Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 

Čerstvý beton se opatrně ukládá do nádoby zednickou lžící, přičemž je nutno dbát na to, 

aby nebyl hutněn. Po naplnění nádoby je přebytečný beton odstraněn a zarovnán s horní 

hranou nádoby. Beton se zhutní vibrováním a vzdálenost povrchu zhutněného betonu od 

horní hrany nádoby slouží ke stanovení stupně zhutnitelnosti.  

 

 

Tolerance pro určené hodnoty konzistence 

 

Dále se provede odběr pro zkoušku krychelné pevnosti. Při němž se nechá beton 

tvrdnout po dobu 28 dní v nádobě o hranách 150mm. Na této krychli je poté 

kontrolována krychelná pevnost betonu v tlaku. 

 

Bod 14: Kontrola betonáže 

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 
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dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. Betonáž se bude provádět tak rychle, aby se 

zabránilo špatnému spojení vrstev a zároveň tak pomalu aby nedošlo k posunutí výztuže 

nebo porušení bednění.  Beton se má ukládat co možno nejblíže k jeho konečné poloze. 

Max. shoz betonu nesmí přesáhnout výšku 1,5 m. 

 

Bod 15: Kontrola hutnění betonu 

Při zhutňování pomocí ponorných vibrátorů, musí vibrátor proniknout do předchozí 

vrstvy, alespoň o 50 až 100 mm. Manipulovat s hlavicí je nutné tak aby se nedotýkala 

výztuže a nezpůsobila její posunutí. Dále se musíme vyhýbat nadměrnému vibrování, 

aby nedošlo k segregaci betonu. 

 

Bod 16: Kontrola ošetřování betonu 

Odkryté části musíme chránit proti dešti, proto tyto části zakrýváme. Po domu 7 dní 

musíme stále udržovat beton ve vlhkém stavu. Toho docílíme tak, že jej ponecháme 

v bednění a odkryté části lehce kropíme. Beton se musí ošetřovat, dokud nedosáhne 

minimálně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 

0°C dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu 

bez poškození (obvykle fc> 5 MPa). Pokud teplota klesne před dosažením požadované 

pevnosti, je nutné beton uměle zahřívat nebo jej obložit například polystyrenem. 

Maximální teplota betonu nesmí přestoupit 65°C. beton se ochlazuje kropením, ovšem 

teplota vody může být nejvýše o 10°C nižší než je teplota povrchu betonu. 

Umělé vysoušeče povrchu je možné používat, až když beton dosáhne krychelné 

pevnosti odpovídající třídě betonu, uvedené v technické dokumentaci. 

 

Bod 17: Kontrola odbednění 

Bednění se může odstranit teprve, když beton dosáhne dostatečné pevnosti. 

Odbedňování se musí provádět tak, aby konstrukce nebyla vystavena nárazu, přetížení 

nebo poškození. Zjištěné vady po odbednění se musí v co nejkratší době odstranit a 

zapsat do stavebního deníku. Štěrková hnízda se zaplní a přečnívající beton se odstraní. 

Závažnější závady, které by mohli narušit budoucí funkci konstrukce, musí být 

probrány se statikem, který určí další postup. 
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5.1.3 Výstupní kontrola 

Bod 18: Kontrola geometrické přesnosti 

Svislost sloupů se měří 100mm nad povrchem hrubé podlahy a 100mm pod úrovní 

stropu, v osách sloupů. Zjištěné vady se zapíší do stavebního deníku a musí se opravit. 
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Bod 19: Kontrola geometrického celku 

Zde stavbyvedoucí s technickým dozorem investora projdou hotové práce. Zkontrolují, 

zda nikde není porušený beton, nebo vyčnívající výztuž. Také zkontrolují geometrickou 

přesnost jako celku v návaznosti na ostatní konstrukce. 

 

Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků 

 

Mezní odchylky protilehlých konstrukcí 

 

5.1.4 Seznam zdrojů: 

VYHLÁŠKA Č. 62/2013 Sb., O DOKUMENTACI STAVEB; LISTOPAD 2006                                                                             

ZÁKON Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU; 

BŘEZEN 2006 

ZÁKON č. 505/1990 Sb., O METROLOGII; LISTOPAD 1990  

NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 Sb., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH 

POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTÍCH; PROSINEC 2006                                                                                                    

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; ŘÍJEN 2005                                                    

ČSN EN 206-1 BETON: SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, VÝROBA A SHODA; 

ŘÍJEN 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ČSN EN 13 670 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ; ČERVENEC 2010                                                                            
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ČSN 73 1373 NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ BETONU - TVRDOMĚRNÉ 

METODY ZKOUŠENÍ BETONU; ŘÍJEN 2011   

ČSN EN 12 350-1-7 ZKOUŠENÍ ČERSTVÉHO BETONU; LISTOPAD 2009                                                                                            

ČSN EN 12 390-1-9 ZKOUŠENÍ ZTVRDLÉHO BETONU; LISTOPAD 2009                                                                                            

ČSN EN 10 080 OCEL PRO VÝZTUŽ DO BETONU - SVAŘITELNÁ 

BETONÁŘSKÁ OCEL - VŠEOBECNĚ; LEDEN 2006 

ČSN 730210 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ; ZÁŘÍ 1993 
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5.2 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO NOSNÉ KERAMICKÉ 

ZDIVO 

 

5.2.1 Vstupní kontrola 

 

Bod 1: Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola úplnosti, správnosti a rozsahu projektové dokumentace, popřípadě zpracování 

připomínek do projektové dokumentace. 

 

Bod 2: Kontrola a přejímka staveniště 

Při převzetí staveniště se kontroluje stav zařízení staveniště, stav skladovacích ploch, 

cesty a oplocení staveniště, které musí být minimálně 1,8 m vysoké. Dále se kontrolují 

zdroje elektrického proudu a vody. O převzetí se provede zápis do stavebního deníku. 

 

Bod 3: Kontrola předchozích prací a geometrické přesnosti 

Při této kontrole stavbyvedoucí kontroluje správnost dokončení předchozích prací. Jestli 

jsou v souladu s projektovou dokumentací, popřípadě uvede chyby, které budou 

zaznamenány do stavebního deníku a předávacího protokolu. 

Před započetím zdících prací je kontrolována minimální dosažená pevnost betonu, která 

musí být min. 70% předepsané krychelné pevnosti. Dále rovinnost a správnost 

podkladního betonu nebo stropní konstrukce, kdy největší povolená odchylka nesmí 

překročit 10mm na 8m. Dále se kontroluje správnost provedení hydroizolace, jestli není 

v některých místech mechanicky porušena a jestli je správně provedena dle technického 

listu. 

Při této kontrole se také provede pomocí nivelačního přístroje kontrola geometrické 

přesnosti provádění předchozí konstrukce. 

 

Bod 4: Kontrola způsobilosti dělníků 

Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje u všech pracovníku, zda byli řádně proškoleni 

v oblasti BOZP a že byli seznámení s pracovním postupem. Dále prověří jejich 

kvalifikaci v oblasti zdění. Všichni pracovníci mohou být také podrobeni dechové 

zkoušce. 
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Bod 5: Kontrola strojů a pomůcek 

Před zahájením prací se zkontroluje kvalita a poškozenst strojů a pomůcek. V našem 

případě hlavně pila na cihly jestli má potřebné ochranné lišty a její funkčnost.   

 

Bod 6: Kontrola kvality a převzetí materiálu 

Stavbyvedoucí zkontroluje, zda se shoduje množství a typ doveženého materiálu 

s projektovou dokumentací. Dále zkontroluje jeho stav, jestli při převozu nebyl materiál 

porušen, případné závady budou zapsány do stavebního deníku. 

 

Bod 7: Kontrola skladování materiálu 

Zdící prvky jsou dodávány na paletách a jsou skladovány přímo na podkladním betonu 

nebo stropní konstrukci. Musí být zakryty nepromokavou fólií, aby nedošlo k jejich 

nasáknutí. Dále musí být dodrženo převázání jednotlivých prvků dle pokynů výrobce, 

aby nedošlo ke zhroucení z palety.  

Maltové směsi jsou uskladněny na zpevněnou a odvodněnou plochu z betonových 

panelů. Jsou dodávány také na paletách a musí se dbát na jejich zakrytí nepromokavou 

folii, aby nedošlo k nasáknutí vlivem klimatických podmínek a tím k znehodnocení 

směsí. 

 

5.2.2 Mezioperační kontrola 

 

Bod 8: Kontrola klimatických podmínek 

Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje 4x v průběhu dne teploto venkovního vzduchu. 

Z tohoto měření se udělá průměrná denní teplota. Teplota je zapsána do stavebního 

deníku. V technologickém předpisu jsou stanoveny podmínky, za kterých je možné 

práce provádět. Teplota prostředí nesmí klesnout pod +5°C nebo překročit +30°C. Ve 

výjimečných případech a za použití pro to určených technologii, je možné zdít i při 

nižších teplotách.  

Teplota malty těsně před zděním nesmí klesnout pod +15°C. Znící prvky se musí 

chránit proti klimatickým podmínkám. Při teplotách pod 0°C, se má záměsová voda 

ohřívat. Pokud teplota klesne pod -5°C je doporučeno ohřívat i kamenivo.  
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Bod 9: Kontrola vytyčení svislých nosných zdí 

Poloha vytyčení stěn, se musí shodovat s projektovou dokumentací s povolenými 

mezními odchylkami. Budoucí hrany stěn jsou vyznačeny například křídou a před 

zahájením zdění se ještě jednou kontrolují pásmem pro větší přesnost. 

 
Mezní výpočtová odchylka pro zděné konstrukce 

Bod 10: Kontrola založení první vrstvy 

Bude provedena kontrola osazení první vrstvy do maltového lože, kde se zkontroluje, 

nejprve čistota podkladu, dále provedení maltového lože v rozmezí 10-15mm. Dále 

kontrolujeme správnost osazení rohových cihel a nakonec pomocí 2m latě vodorovnost 

a svislost první vrstvy. 

 

Bod 11: Kontrola vazeb zdiva a tloušťky spár 

Vazby musí být provedeny tak, aby se stěna chovala jako jeden konstrukční prvek. Při 

čemž minimální délka převázání je 95mm. V místech napojení příčky je nutné vazbu 

vyztužovat ocelovými vložkami v každé třetí spáře.   

U zděných konstrukcí spojené systémem P+D se spojovací hmota nanáší pouze do 

ložné spáry a to v tloušťce cca 12 mm na maltu. Lícovaná plocha zdiva nesmí mít hrubé 

nerovnosti. Mezní odchylka odstupu mezi jednotlivými zdícími prvky v lícované ploše 

zděné konstrukce, která se omítá, nesmí překročit 5 mm. Při zdění na maltu nesmí být 

styčné a ložné spáry zdiva větší než 15 mm a musí být dokonale vyplněny maltou. U 

omítaného zdiva smějí být spáry prázdné do hloubky 15 mm. Malta vyteklá přes líc 

zdiva musí být odříznuta. 
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Bod 12: Kontrola otvorů 

Poloha otvorů a jejich rozměry se musí shodovat s projektovou dokumentací. Rozměry 

otvorů se kontrolují 100mm od hran konstrukcí, nebo uprostřed jejich délky nebo 

výšky. 

 

Tolerance velikosti otvorů 

 

Tolerance pro vložené otvory a prvky 

Bod 13: Kontrola překladů 

Při této kontrole kontrolujeme správnost osazení překladů do maltového lože, jehož 

výška je uváděna v technických listech výrobce. Kontrolujeme jejich správnou délku 

uložení a provedení podepření. Dále se kontroluje správná orientace osazení překladu 

z hlediska výztuže a soulad s projektovou dokumentací. Ukládat lze pouze na celé nebo 

půlené tvárnice, jen pokud jako půlené byly vyrobeny. Také kontrolujeme správnost 

vložení tepelné izolace, jestli je v souladu s projektovou dokumentací. 

 

Minimální délky uložení překladů 
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5.2.3 Výstupní kontrola 

 

Bod 14: Kontrola plnosti zdiva 

Zde se vizuálně kontroluje celistvost zdiva, jestli nejsou viditelné mezery mezi spárami. 

 

 

Bod 15: Kontrola vazeb zdiva 

Kontroluje se správný přesah vazem hlavně v kritických místech jako je nároží, otvory 

nebo navázání zdiva. Při této kontrole se také kontroluje, jestli v některých místech 

nebyla vytlačena malta ze spár, která by bránila dalšímu omítání. 

 

 

Bod 16: Kontrola celku podle PD 

Proměří se celkové rozměry stavby, které se musí shodovat s projektovou dokumentací. 

 

Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků 
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Bod 17: Kontrola geometrie zdiva 

Stavbyvedoucí s mistrem a technickým dozorem investora zkontrolují provedenou 

práci, zda je v souladu s projektovou dokumentací. Svislost stěn se kontroluje latí 

100mm od konstrukce podlahy nebo stropu. Vodorovné vzdálenosti se kontrolují 

100mm nad hrubou podlahou, nebo 100mm pod stropem a uprostřed výšky stěny.  

 

Nejvyšší povolené odchylky pro zděné prvky 

 

Mezní odchylky protilehlých konstrukcí 
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5.2.4 Seznam zdrojů: 

 

VYHLÁŠKA Č. 62/2013 Sb., O DOKUMENTACI STAVEB; LISTOPAD 2006    

ZÁKON Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU; 

BŘEZEN 2006         

ČSN EN 1996-2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ - ČÁST 2: VOLBA 

MATERIÁLŮ, KONST. A PROVÁDĚNÍ ZDIVA  

ČSN EN 13 670 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ; ČERVENEC 2010  

ČSN EN 73 0205 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ, NAVRHOVÁNÍ 

GEOMETRICKÍ PŘESNOSTI, DUBEN 1995  

ČSN EN 72 2600 CIHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

ČSN 73 0212-1,2,3 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ 

ČSN 730210 GEOMETRIKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ  
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5.3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO VODOROVNÉ 

ŽELEZOBETONOVÉ STROPY 

 

5.3.1 Vstupní kontrola 

 

Bod 1: Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola úplnosti, správnosti a rozsahu projektové dokumentace, popřípadě zpracování 

připomínek do projektové dokumentace. 

 

Bod 2: Kontrola a přejímka staveniště 

Při převzetí staveniště se kontroluje stav zařízení staveniště, stav skladovacích ploch, 

cesty a oplocení staveniště, které musí být minimálně 1,8 m vysoké. Dále se kontrolují 

zdroje elektrického proudu a vody. O převzetí se provede zápis do stavebního deníku. 

 

Bod 3: Kontrola předchozích prací a geometrické přesnosti  

Zde se zkontroluje rovinnost, kolmost, vzdálenost svislých konstrukcí v souladu 

s projektovou dokumentací. Dále se zkontroluje jejich celkový stav. 
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Bod 4: Kontrola způsobilosti dělníků 

Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje u všech pracovníku, zda byli řádně proškoleni 

v oblasti BOZP a že byli seznámení s pracovním postupem. Dále prověří jejich 

kvalifikace pro danou etapu. Všichni pracovníci mohou být také podrobeni dechové 

zkoušce. 

 

Bod 5: Kontrola strojů a pomůcek 

Před zahájením prací se zkontroluje kvalita a poškození strojů a pomůcek. Hlavní je zde 

technický stav autodomíchávače a autořerpadla, zda byla provedena potřebná technická 

kontrola. 

 

Bod 6: Kontrola kvality a převzetí materiálu bednění 

Kontroluje se, zda se shoduje dodací list s objednacím, zda se shoduje množství a typ 

dovezeného bednění. Vizuálně se ověří kvalita, čistota a rovinnost bednění. 

 

Bod 7: Kontrola kvality a převzetí materiálu výztuže 

Zde se opět zkontroluje shoda dodacího listu s objednacím. Zda je v pořádku množství, 

kvalita, rovinnost, poškození a označení jednotlivých prutů kari sítí a armokošů. 
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Bod 8: kontrola skladování materiálu 

Bednění je skladováno dle pokynu výrobce na speciálních paletách, na kterých bylo i 

přivezeno. Je chráněno před deštěm a nečistotami. Musí být řádně označeno. 

Výztuž je skladována na zpevněné ploše vodorovně ve svazcích z řádným označením 

typu výztuže jednotlivě, nebo na každém svazku. Musí být podepřena alespoň na třech 

místech, aby nedocházelo k deformaci prutů. Armokoše budou skladovány dle pokynů 

výrobce na ležato a každý bude opatřen visačkou s označením. Kari sítě můžou být 

skladovány jak vodorovně tak horizontálně a chráněny před poškozením. 

 

5.3.2 Mezioperační kontrola 

 

Bod 9: Kontrola klimatických podmínek 

Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje 4x v průběhu dne teploto venkovního vzduchu. 

Z tohoto měření se udělá průměrná denní teplota. Teplota je zapsána do stavebního 

deníku. 

V technologickém předpisu jsou stanoveny podmínky, za kterých je možné práce 

provádět. 

Pokud teplota okolního vzduch klesne pod +5°C musí se zavést opatření. Přidání 

plastifikátorů do betonu, které urychlují tvrdnutí, nebo zahříváním záměsové vody či 

kameniva. V případě teploty nad +25°C musí být beton ošetřován kropením a 

přikrýváním. 

 

Bod 10: Kontrola vytyčení podpěr a roznášecích trámů 

Zde se kontroluje správnost rozmístění jednotlivých podpěr. Jejich svislost a vzdálenost, 

která je maximálně 800mm. Hlavně se kontroluje jejich stav a stabilita. 

U roznášecích trámu se kontroluje rozmístění dle projektové dokumentace, usazení do 

podpěr a přichycení k vnitřním deskám bednění. 

 

Bod 11: Kontrola bednění stropu a příčlí 

Bednění musí být sestaveno dle technické dokumentace se správným postupem 

provádění. Musí být dostatečně tuhé, únosné a zabráněné proti uvolnění a posunutí. 

Kontroluje se jeho neporušenost, čistota a rovinnost. Bednění musí být z vnitřní strany 

nastříkáno po celé své ploše odbedňovacím přípravkem. V bednění nesmí být mezery, 

aby nedocházelo k unikání čerstvého betonu. Před započetím betonáže se kontroluje 
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jeho stabilita a rovinnost. Tolerance je u sloupů do 2,5 m ± 4 mm, do 4 m ± 6mm. 

V průběhu betonáže se nutná průběžná kontrola, zda se nenaruší těsnost či stabilita. 

 

 

Bod 12: Kontrola armování a kari sítě 

Před uložením armokošů je nutná kontrola zda jsou v souladu s projektovou 

dokumentací, zda jsou očištěny a neobsahují žádné látky, které by bránily spojení 

s betonem. Umístění výztuže se musí shodovat s projektovou dokumentací. Maximální 

povolené odchylky os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 

překročit: ± 5 mm při průměru prutů do 40 mm, ± 10 mm při průměru prutů nad 40 mm. 

Dále se kontroluje dodržení krytí, kterého se docílí distančními podložkami. Výztuž 

musí být řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži. Mezi pruty musí být 

dostatečný prostor pro betonáž a zhutnění. 

Při osazování kari sítí se kontrolují dostatečné přesahy dle projektové dokumentace, 

dodržení krytí výztuže, že síť není znečištěna škodlivými látkami, je řádně svázána a 

zajištěna proti posunutí při betonáži. 

 

Poloha a stykování betonářské výztuže 
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Bod 13: Kontrola dodávky čerstvého betonu 

Při každé dodávce čerstvého betonuzkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je doložena 

kvalita, složení a třída čerstvého betonu včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se musí 

shodovat s projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve 

správném množství a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na 

začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 

m
3
 betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z 

těchto způsobů: 

Zkouška sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2  

Čerstvý beton se zhutní ve formě tvaru komolého kužele. Po zvednutí komolého kužele 

nahoru, vzdálenost, o kterou poklesl beton, udává konzistenci betonu. Forma musí mít 

tvar dutého komolého kužele s následujícími vnitřními rozměry:  

 

 

 

Zkouška rozlití dle ČSN EN 12350-5 

Beton je opět zhutněn do nádoby komolého kužele. Kužel se odstraní kolmým tahem 

směrem od podložky. Beton se rozlije na podložku, kde se změří jeho strany a podle 

toho se zařadí do tabulky. 
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Zkouška VEBE dle ČSN EN 12350-3 

Čerstvý beton se zhutní ve formě pro zkoušku sednutí. Po zvednutí formy se nad povrch 

betonu natočí kruhová průhledná deska a opatrně se spustí dolů, až se dotkne betonu. 

Zaznamená se sednutí betonu. Spustí se vibrační stůl a změří se doba, během které se 

celý povrch desky dostane do styku s cementovou maltou. 

 
 

 

Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 

Čerstvý beton se opatrně ukládá do nádoby zednickou lžící, přičemž je nutno dbát na to, 

aby nebyl hutněn. Po naplnění nádoby je přebytečný beton odstraněn a zarovnán s horní 

hranou nádoby. Beton se zhutní vibrováním a vzdálenost povrchu zhutněného betonu od 

horní hrany nádoby slouží ke stanovení stupně zhutnitelnosti.  
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Tolerance pro určené hodnoty konzistence 

 

Dále se provede odběr pro zkoušku krychelné pevnosti, při němž se nechá beton 

tvrdnout po dobu 28 dní v nádobě o hranách 150 mm. Na této krychli je poté 

kontrolována krychelná pevnost betonu v tlaku. 

 

Bod 14: Kontrola betonáže 

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 stanovenou pevnost a trvanlivost. Betonáž se bude provádět tak rychle, aby se 

zabránilo špatnému spojení vrstev a zároveň tak pomalu, aby nedošlo k posunutí 

výztuže nebo porušení bednění.  Beton se má ukládat co možná nejblíže k jeho konečné 

poloze. Max. shoz betonu nesmí přesáhnout výšku 1,5 m. 

 

Bod 15: Kontrola hutnění betonu 

Při zhutňování pomocí ponorných vibrátorů a při hutnění příčlí musí vibrátor 

proniknout do předchozí vrstvy, alespoň o 50 až 100 mm. Vzdálenost sousedních 

vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti 

vibrátoru.Manipulovat s hlavicí je nutné tak, aby se nedotýkala výztuže a nezpůsobila 

její posunutí. Dále se musíme vyhýbat nadměrnému vibrování, aby nedošlo k segregaci 

betonu.  
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Bod 16: Kontrola ošetřování betonu 

Odkryté části musíme chránit proti dešti, proto tyto části zakrýváme, toho docílíme 

zakrytím parotěsnou plachtou, která je po stranách zatížena proti odfouknutí. Po dobu 7 

dní musíme stále udržovat beton ve vlhkém stavu. Toho docílíme kropením. Beton se 

musí ošetřovat, dokud nedosáhne minimálně 50% stanovené pevnosti v tlaku. Teplota 

povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v 

tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození  

(obvykle fc> 5 MPa). Pokud teplota klesne před dosažením požadované pevnosti, je 

nutné beton uměle zahřívat nebo jej obložit například polystyrenem. 

Maximální teplota betonu nesmí přestoupit 65°C. Beton se ochlazuje kropením, ovšem 

teplota vody může být nejvýše o 10 °C nižší, než je teplota povrchu betonu. 

Umělé vysoušeče povrchu je možné používat až, když beton dosáhne krychelné 

pevnosti odpovídající třídě betonu, uvedené v technické dokumentaci. 

 

Bod 17: Kontrola odbednění 

Bednění se může odstranit teprve, když beton dosáhne dostatečné pevnosti. Ta se zjistí 

pomocí Schmidtova kladívka. 

Odbedňování se musí provádět tak, aby konstrukce nebyla vystavena nárazu, přetížení 

nebo poškození. Zjištěné vady po odbednění se musí v co nejkratší době odstranit a 

zapsat do stavebního deníku. Štěrková hnízda se zaplní a přečnívající beton se odstraní. 

Závažnější závady, které by mohly narušit budoucí funkci konstrukce, musí být 

probrány se statikem, který určí další postup. 

 

5.3.3 Výstupní kontrola 

Bod 18: Kontrola geometrické přesnosti 

Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí s technickým dozorem projektanta. Je při ní 

kontrolována vizuálně rovinnost, kontrolují se maximální povolené odchylky.  
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TABULKA A.1.2 - MEZNÍ ODCHYLKY 

ROZMĚRŮ PRŮŘEZU KONSTRUKCÍ 

(HODNOTY V MM) 

PŘEDMĚT ZÁKLADNÍ ROZMĚRY V M 

  DO 

0,120 

NAD 

0,120 

DO 

0,250 

NAD 

0,250 

DO 

0,500 

NAD 

0,500 

STĚNY    10 

STROPY   10 12 

SLOUPY     

PRŮVLAKY, 

TRÁMY 
   10 

 

 

TABULKA A.2.1 - TOLERANCE ROVINNOSTI ROVINNÝCH 
PLOCH (HODNOTY V  MM) 

PŘEDMĚT PRO DELŠÍ ROZMĚR PLOCHY V M 

  DO 
1,0 

NAD 1 
DO 4 

NAD 4 
DO 10 

NAD 10 
DO 16 

NAD 
16 

NEDOKONČENÉ 
POVRCHY STROPŮ 

4 6 12 15 20 

NEDOKONČENÉ 
POVRCHY STROPŮ 
SE ZVÝŠENÝMI 
NÁROKY 

PODLE FUNKČNÍCH POŽADAVKŮ 

STĚNY S 
NEDOKONČENÝMI 
POVRCHY 

6 12 15 20 25 

STĚNY S 
NEDOKONČENÝMI 
POVRCHY SE 
ZVÝŠENÝMI NÁROKY 

PODLE FUNKČNÍCH POŽADAVKŮ 
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Bod 19: Kontrola celku 

Zde stavbyvedoucí s technickým dozorem investora projdou hotové práce. Zkontrolují, 

zda nikde není porušený beton nebo vyčnívající výztuž. Také zkontrolují geometrickou 

přesnost celku v návaznosti na ostatní konstrukce. Také přeměří pomocí nivelačního 

přístroje rovinnost desky. 

 

Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků 

 

Mezní odchylky protilehlých konstrukcí 

 

 

5.3.4 Seznam zdrojů:                                                                                                                                                                                                                              

VYHLÁŠKA Č. 62/2013 Sb., O DOKUMENTACI STAVEB; LISTOPAD 2006                                                                             

ZÁKON Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU; 

BŘEZEN 2006 

ZÁKON č. 505/1990 Sb., O METROLOGII; LISTOPAD 1990  

NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 Sb., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH 

POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTÍCH; PROSINEC 2006                                                                                                    

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; ŘÍJEN 2005                                                    
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ČSN EN 206-1 BETON: SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, VÝROBA A SHODA; 

ŘÍJEN 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ČSN EN 13 670 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ; ČERVENEC 2010                                                                            

ČSN 73 1373 NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ BETONU - TVRDOMĚRNÉ 

METODY ZKOUŠENÍ BETONU; ŘÍJEN 2011   

ČSN EN 12 350-1-7 ZKOUŠENÍ ČERSTVÉHO BETONU; LISTOPAD 2009                                                                                            

ČSN EN 12 390-1-9 ZKOUŠENÍ ZTVRDLÉHO BETONU; LISTOPAD 2009                                                                                            

ČSN EN 10 080 OCEL PRO VÝZTUŽ DO BETONU - SVAŘITELNÁ 

BETONÁŘSKÁ OCEL - VŠEOBECNĚ; LEDEN 2006 

ČSN 730210 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ; ZÁŘÍ 1993 
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6.1 Základní informace o stavbě 

6.1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Rodinný minipivovar Kvasar – vstupní objekt  

 

Místo stavby:   Sentice, parc. Č. 868/1, Tišnov 66603 

 

Charakter stavby:  Novostavba 

6.1.2 Identifikační údaje investora 

 

Investor:   PIVO KVASAR s.r.o. 

     Sentice 13, 666 03 Tišnov 

 

Identifikační údaje projektanta 

 

Hlavní projektant:  Ing, Arch. Alena Kolářová 

 

6.1.3 Obecné informace o konstrukci 

Konstrukční systém je obousměrný, tvořený sloupy a průvlaky a nosným zdivem. 

Stropní konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska. Zdivo zároveň plní funkci 

prostorového ztužení objektu. 

Schodiště jsou navržená ocelová schodnicová. 

Beton skeletu je navržen C20/25 – XC1. 

Obvodové nosné zdivo a vnitřní nosné zdivo bude provedeno z cihelných bloků 

Porotherm 40 P+D P8 na maltu M5. 

Překlady nad otvory budou POROTHERM 7. V obvodovém zdivu budou s vložením TI 

v místě osazování okna. 

V obvodovém zdivu budou nad okenními otvory světlosti větší než 3 m železobetonové 

monolitické překlady se zateplením fasádním extrudovaným polystyrenem. 
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6.2 Připravenost staveniště, převzetí pracoviště 

6.2.1 Připravenost staveniště 

Staveniště bude oploceno plotem o minimální výšce 1,8 m. Zemina bude uložena 

v zadní části staveniště, na místě k tomu určeném. Skládky materiálu budou tvořeny 

zpevněnou odvodněnou plochou. Cesta bude zbudována z betonových panelů. Buňky 

pro pracovníky budou umístěny v přední části staveniště a budou připojeny na 

inženýrské sítě. Vše bude rozmístěno dle výkresu zařízení staveniště. 

 

Na staveništi budou vedeny tyto inženýrské sítě: 

Elektrická přípojka 

Staveniště je napojeno na přípojku, která ústí z rozvaděče, který již slouží jako RE 

k rodinnému domu majitele stavby a nachází se na hranici pozemku. Rozvaděč bude 

zásobovat staveništní buňky a elektronické zařízení potřebné k vykonání stavby. 

 

Vodovodní přípojka 

Přípojka pro staveniště bude vyvedena z vodovodní šachty, která se nachází na okraji 

pozemku. Přípojka bude sloužit pro výrobu malty, omytí strojů a k napojení do buňky 

s hygienickým zázemím. 

Kanalizační přípojka 

Sanitární kontejner bude napojen na splaškovou kanalizaci pomocí potrubí z PVC DN 

125 mm. 

 

6.2.2 Připravenost stavby 

Musí být dokončeny základové konstrukce s podkladním betonem a bude provedena 

hydroizolace pod nosným zdivem. Beton základů a podkladního betonu musí mít 

dostatečnou únosnost. V místě sloupů musí být vytažena nepoškozená výztuž do výšky 

dle statického výpočtu. 

 

6.3 Materiál 

Beton C20/25 – XC1 (B25) 

1.NP - sloupy: 3,88 m
3
 

- průvlaky:  9,62 m
3
 

- stropy: 41,72 m
3
 

2.NP  - sloupy: 3,51 m
3
 

- průvlaky:  14,80 m
3
 

- stropy: 61,96 m
3
    Beton celkem:  135,49 m

3
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Výztuž B500B (10 505)   

1.NP - sloupy: 0,39 t 

- průvlaky:  0,96 t 

- stropy : 4,92 t 

2.NP  - sloupy: 0,35 t 

- průvlaky:  1,48 t 

- stropy: 7,78 t     Výztuž celkem: 15,88 t 

 

Bednění 

Sloupové 

- 1.NP: 51,84 m
2
 

- 2.NP: 46,80 m
2
     Bednění celkem: 98,64 m

2
 

Průvlakové 

- 1.NP:  85,50 m
2
 

- 2.NP:  131,52 m
2
     Bednění celkem: 217,02 m

2
 

Stropní desky 

- 1.NP: 156,77 m
2
 

- 2.NP: 330,13 m
2 

    Bednění celkem: 483,90 m
2
 

Odbedňovací prostředek (až 100 m
2
/l) 

 - plocha bednění: 799,56 m
2
 + 10% ztratné = 879,5 m

2
 

        Celkem odb. prostředku: 9 l 

6.4 Skladování 

Výztuž bude skladována na zpevněné panelové ploše, která bude čistá a odvodněná. 

Plocha bude umístěna dle projektové dokumentace. Výztuž bude uložena na dřevěných 

podkladcích tak, aby byli minimálně 100 mm nad povrchem zpevněné skládky, aby 

výztuž nebyla znečištěna blátem. Mezi jednotlivými vrstvami musí být prokladky 

nejméně o tloušťce 20 mm a ve vzdálenosti 1200 mm. 

Bednění bude skladováno na skládce k tomu určené. Bude dovezeno na speciálních 

paletách k tomuto účelu určených. A bude chráněno přikrytím plachtou proti 

klimatickým vlivům.  

 

6.5 Doprava a manipulace 

Materiál se při dopravě a manipulaci nesmí poškodit. Výztuž musí mít na každém kusu 

nebo alespoň svazku identifikační štítek. 

Primární doprava materiálu na staveniště bude zajištěna tahačem Tatra T810 

s hydraulickou rukou. 
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Beton bude dovážen pomocí autodomíchávače Stetter C3 AM 7 C, který bude plnit 

beton do autočerpadla SCHWING S 34 X, které bude beton čerpat do konstrukce. 

Pro sekundární dopravu bude sloužit ruční vysokozdvižný paletový vozík, kolečka a 

ruční přeprava. 

 

6.6 Převzetí pracoviště 

Pro etapu vrchní hrubé stavby přebírá pracoviště subdodavatel, který má na starosti 

celou vrchní hrubou stavbu.  

zhotovitel si přebírá pevný výškový bod a směrové body, včetně udání jejich hodnot ve 

výškopisu a v polohopisu. Případné odchylky musí odsouhlasit technický dozor 

investora a projektant. 

Bude podepsán protokol o převzetí staveniště, čímž zhotovitel zodpovídá za staveniště a 

stavbu a zároveň souhlasí se stavem předchozích prací. O předání bude učiněn zápis do 

stavebního deníku.  

 

6.7 Obecné pracovní podmínky 

Monolitické konstrukce je možné provádět za určitých klimatických podmínek. Pokud 

teplota okolního vzduch klesne pod +5 °C musí se zavést opatření. Přidání plastifikátorů 

do betonu, které urychlují tvrdnutí, nebo zahřívání záměsové vody či kameniva. 

V případě teploty nad +25 °C musí být beton ošetřován kropením a přikrýváním. 

V případě hustého a trvalého deště, bouře, sněžení nebo při tvoření námrazy budou 

práce přerušeny. Budou pozastaveny také, pokud rychlost větru bude větší než 8 m/s a 

při snížené viditelnosti. Pokud dojde k přerušení prací, bude o tom proveden záznam do 

stavebního deníku. Bude uvedeno datum, hodina a důvod přerušení prací. 

Za kvalitu čerstvého betonu zodpovídá dodavatel.  

Všichni pracovníci musí být před zahájením prací proškoleni v oblasti BOZP a 

seznámeni s technologickým postupem a návazností prací. Bude proveden zápis o 

proškolení, který musí podepsat všichni účastníci školení. Každý pracovník po skončení 

práce, musí zajistit, aby nedošlo k poranění ostatních pracovníků, použitými stroji a 

nářadím. To zajistí schováním nářadí a strojů na jejich původní místo, nebo jejich 

stabilizací, vypnutím ze zdroje napájení, nebo uzamknutím stroje. Po práci také 

zkontroluje jeho technický stav, jestli nebyl při výkonu práce poškozen. V případě 

poškození musí tuto vadu pracovník nahlásit pověřené osobě. 

Všechny práce musí být prováděny v souladu s projektovou dokumentací.  
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6.8 Personální osazení 

Dělníci budou mít potřebnou kvalifikaci k provádění pracovních úkonů a budou 

proškolení v oblasti BOZP. 

Složení pracovní čety: 

- 1 Vedoucí pracovní čety- Betonář, železář. (vyučen se svářečským oprávněním) 

- 1 Montážník – Betonář, železář (vyučen se svářečským oprávněním) 

- 1 Tesař – vyučený s certifikací na provádění bednění 

- 2 Pomocní pracovníci – minimálně základní vzdělání 

Vedoucí čety odpovídá za správné provedení prací. 

Jedna směna trvá 8 hodin s jednou půlhodinovou pauzou na oběd. Práce se provádí 

každý všední den. 

 

6.9 Stroje a pracovní pomůcky 

Stroje 

-Zkracování výztuže: úhlová bruska MAKITA GA5030 

-Svařování: Svářecí Invertor Sharks SH 140A 

-Dovoz betonu: autodomíchávač Stetter C3 AM 7 C s objemem 7 m
3
 

-Čerpání betonu: autočerpadlo SCHWING S 34 X 

-Vibrace betonu: ponorný vibrátor Hervisa Perles a stahovací vibrační lišta Enar QXE 

Pomůcky 

Kladívka, hřebíky, kleště, měřící pomůcky, barevný sprej, pásmo, svinovací metr, dráty, 

hutnící prostředky, lopaty, hladítko, pila, vodováha, ocelový kartáč, rotační 

samonivelační laser, teodolit. 

Ochranné pomůcky 

Brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, přilba, svářečské rukavice, 

svářečská helma a zástěra. 

 

6.10 Pracovní postup 

Při dané technologické etapě půjde o betonování železobetonového skeletu, který tvoří 

nosný rám objektu. Další nosnou konstrukcí je obvodové zdivo systému Porotherm, 

které bude vyzdíváno současně s prováděním sloupů. Na sloupech budou monoliticky 

připevněny průvlaky, které budou roznášet zatížení od konstrukce železobetonové 
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stropní desky. Skeletový rám bude vytvořen v 1.NP a 2.NP. Ve 3.NP bude jen vyzděno 

obvodové zdivo s věncem, na kterém bude uložena konstrukce krovu. 

6.10.1 Monolitické železobetonové sloupy 

Nejprve se zkontroluje čistota, umístění a neporušenost vyčnívající výztuže 

z podkladního betonu. Na tyto trny se bude dále navařovat výztuž sloupů. Tuto práci 

budou provádět vyškolení pracovníci se svářečským průkazem. Při vázání výztuže je 

nutné kontrolovat postup v průběhu práce, aby vyvázání bylo shodné s projektovou 

dokumentací, a aby nedošlo k záměně typu výztuže. Výztuž musí být stabilní, aby 

nedošlo během betonáže k jejímu posunutí. Dále je zapotřebí kontrolovat, aby bylo 

dodrženo dostatečné krytí výztuže, které bude zajištěno distančními podložkami. 

 

 

Bednění bude zkonstruováno okolo výztuže. Bude provedeno dle předpisů výrobce a 

pracovníkem, který má na tuto činnost oprávnění. Před započetím práce musí být 

z bednících dílců odstraněny nečistoty a musí být nanesen odbedňovací přípravek 

pomocí vysokotlaké myčky. Bednění musí odolat všem účinkům, kterým může být na 

stavbě vystaveno. Musí být stabilní, celistvé s velmi těsnými spárami, aby nedocházelo 

k vyplavení čerstvého betonu. Pro sloupy bude použito bednění LICO, lehké sloupové 

bednění od výrobce PERI, které se bude instalovat ručně po celé své výšce, při výšce 

nad 1,5 m bude použito lešení. Jednotlivé díly bednění budou do sebe zasunuty a k sobě 

připevněny pomocí speciálních šroubů. Bednění se pro lepší stabilitu podepře 

stabilizačními podporami.  
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Betonáž sloupů 

Před započetím betonáže si stavbyvedoucí, statik a technický dozor investora 

zkontroluje správnost uložení výztuže a splnění krytí výztuže. Znovu se zkontroluje 

pevnost bednění a dostatečné ukotvení výztuže, aby během betonáže nedošlo k jejímu 

posunutí. Také se zkontroluje kvalita betonu. 

Při samotné betonáži se musí postupovat co nejrychleji, aby nedošlo k znehodnocení 

betonu. Čerstvý beton nesmí být ukládán z výšky větší než 1,5 m. Ukládání je 

prováděno opatrně, aby nedošlo k poškození bednění nebo posunu výztuže. Jednotlivé 

vrstvy musí být pokládány nejpozději do 1 hodiny, aby došlo k správnému spojení 

vrstev. Hutnění se provádí ponorným vibrátorem, který se nesmí dotknout výztuže a 

jeho vpichy se provádí maximálně jednou na stejné místo. Zhutňování je prováděno po 

jednotlivých vrstvách, přičemž výška jedné vrstvy nesmí být větší než 1,25 násobek 

délky hadice vibrátoru. Doba jednoho vpichu hadice se pohybuje od 20 do 50 sekund. 

Při zhutňování vrstvy nad již zhutněnou vrstvou, musí vibrátor proniknout do předchozí 

vrstvy od 50 do 100 mm, aby se obě vrstvy dobře spojily. Vzdálenosti jednotlivých 

vpichů je maximálně 1,4 násobek efektivní šířky vibrace. Po dokončení prací musí 

beton uzrát do požadované pevnosti, to trvá zhruba 28 dní. Bednění je možné odstranit 

v době, kdy beton dosáhne minimálně 70% požadované pevnosti v tlaku. Po odstranění 

bednění se zkontroluje kvalita provedené práce, jestli v betonu nejsou štěrková hnízda. 

Pokud se objeví závada, provede se o ní zápis do stavebního deníku a provede se její 

odstranění dobetonováním nebo zbroušením povrchu. 

 

6.10.2 Monolitické železobetonové průvlaky a stropy 

Před započetím stavby bednění je třeba rozmístit stropní stojky PEP 20 s opěrnými 

trojnožkami podle výkresu bednění. Stojky musí být v pořádku, stabilní a ustáleny ve 

svislé poloze. Výška stojek se vyrovná do stejné úrovně. 
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 Na stojky se osadí pomocí montážní vidlice podélné nosníky VT 20K, na ně budou 

osazeny příčné nosníky, také pomocí montážních vidlic. Nosníky se k sobě ukotví 

speciální sponou dodávanou výrobcem. Tyto nosníky budou podepírat bednění stropu a 

průvlaků. Ve chvíli, kdy budou nosníky vyrovnány, použije se matice, která zamezí 

vytáčení podpěr.   
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Nejprve se bude zřizovat bednění průvlaků. Průvlaky budou umístěny podle výkresu 

bednění a bude na ně použit bednící systém Průvlak UZ od výrobce PERI. Toto bednění 

se skládá ze 2 systémových dílců. Před osazením bednění se zkontroluje jeho čistota, 

rovnost a celistvost. Usazení bude provádět oprávněná osoba. Nejprve bude umístěna a 

přichycena spodní část bednění ke spodním nosníkům. Do ní budou vloženy a uchyceny 

bednící desky. Desky budou opatřeny odbedňovacím přípravkem.  Bednění průvlaků 

musí být pevné a celistvé, aby bylo zabráněno prosakování čerstvého betonu.  

 

 

 

 

 

 

V další části bude zřízeno bednění stropní konstrukce, které bude provedeno 

z variabilního nosníkového bednění MULTIFLEX od výrobce PERI.  Bednění se 

ukládá na nosníky VT 20, které jsou podepřeny stojkou. Dílce bednění budou kladeny 

dle výkresu bednění. Před kladením dílců se zkontroluje jejich rovinnost, čistota a 

celistvost. Kladení bednění budou provádět oprávněné osoby. Desky se osadí na sraz a 

budou mechanicky přikotveny k nosníkům pomocí hřebíčků, aby se zamezilo jejich 

pohybu. Po uložení budou desky opatřeny odbedňovacím přípravkem. Je nutné zajistit 

celistvost bednění, aby nedocházelo k prosakování čerstvého betonu. Nakonec se přidají 

mezilehlé stojky s přímými hlavami. Prostupy budou zajištěny pomocí systémového 

bednění, které je připevněno ke konstrukci stropního bednění 
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Dále se začne vyvazovat výztuž. Tuto práci budou provádět kvalifikovaní pracovníci 

s vazačskými průkazy.  Nejprve se uloží armokoše průvlaků, zde se musí kontrolovat 

správný přesah při převázání, správné uložení a správný armokoš podle projektové 

dokumentace. Správné krytí výztuže zajistí distanční podložky. Dále se vyvazují věnce, 

při čemž se dodrží stejné zásady jako při armování průvlaků. Nesmí se zapomenout na 

vložení tepelné izolace dle projektové dokumentace, ta bude zajištěna pomocí hřebíčků 

k bednění věnců, aby nedošlo k jejímu vyplavení čerstvým betonem. Poté se položí 

spodní kari síť, zde je nutné dbát na minimální přesah sítí dle statického výpočtu. 

V jednom místě se nemohou překrývat čtyři sítě. Dbá se na zpevnění a svázání celku, 

aby nedošlo k posunutí výztuže při betonáži. Minimální krytí výztuže bude opět 

zabezpečeno distančními podložkami. Odsazení druhé vrstvy kari sítě bude zajištěno 

pomocí ocelové distanční podložky pro horní výztuž. Horní výztuž bude provedena se 

stejnými zásadami jako první. Po vyskládané výztuži je po ní zakázáno chodit. Proto 

budou zhotoveny pochůzní lávky. Před započetím dalších prací si prohlídne vyvázání 

výztuže stavbyvedoucí za doprovodu statika a technického dozoru investora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonáž průvlaků a stropů 

Před betonáží se zkontroluje kvalita a jakost betonu, jestli je shodná s projektovou 

dokumentací. Beton se bude lít z maximální výšky 1,5 m takovou rychlostí, aby se 

všechny vrstvy smísily, ale nesmí se pokládat příliš rychle, aby nedošlo k poškození 

bednění nebo posunutí výztuže. Beton v průvlacích bude zhutňován pomocí ponorných 

vibrátorů se stejnými pravidly jako při vibraci sloupů. 

Při betonáži desky se nejprve udělá pár ostrůvků z čerstvého betonu, po 1-1,5m, které 
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budou mít výšku dle projektové dokumentace. Zajištění přesnosti této výšky bude 

pomocí rotačního samonivelačního laseru. Při práci s tímto zařízením se laser umísti a 

ustálí na konstrukci bednění, spustí se rotační laser, který je snímán k tomu určenou latí. 

Posunem latě nahoru a dolů získáme požadovanou rovinu na větší ploše. Do okolí takto 

vyrovnaných ostrůvku se uloží zbytek čerstvého betonu, který se rozhrabe do jejich 

výšky. Celý povrch stropní konstrukce bude zhutněn pomocí vibrační latě. Vibrace 

nesmí být příliš dlouho na jednom místě, aby nedošlo k segregaci betonu. Latí 

stahujeme strop, dokud není povrch rovný a celiství. Po dokončení betonáže se stropní 

konstrukce přikryje prodyšnou folií a dle potřeby se kropí. Maximální teplota ošetřující 

vody může být maximálně o 10 °C nižší než povrchová teplota betonu.  

Další práce na konstrukci jde započít nejdříve, když beton dosáhne minimálně 70 % 

stanovené pevnosti v tlaku. Což je zhruba 5 dní po betonáži (záleží na povětrnostních 

podmínkách).  

 

Obvykle již po 5 dnech je možné částečné odbednění, kdy se mohou odstranit mezilehlé 

stojky s přímými hlavami. Po dostatečné technologické pauze se odstraní celé bednění. 

Nejprve se všechny stojky s křížovou hlavou spustí o cca 4 cm. 

 

Poté se odstraní horní nosník pomocí montážní vidlice. 
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Dále se odeberou bednící desky a podélné nosníky. 

 

Nakonec budou odstraněny i stojky. Při odbedňování se bednící prvky okamžitě vyčistí 

a uloží do speciálních palet.  

 
Po odbednění se provede kontrola konstrukce, případné nedodělky budou zaznamenány 

do stavebního deníku a v co nejkratší době odstraněny. 

Po dokončení a dostatečném zatvrdnutí konstrukce se stejným postupem pokračuje i 

v 2.NP 
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6.11 Kontrola a kvalita 

Vstupní kontrola 

Tato kontrola se provede při převzetí pracoviště. Stavbyvedoucí kontroluje stav 

předchozích prací, provedení základů a podkladního betonu, jejich rovinnost a 

geometrickou přesnost. Také kontroluje vytažení výztuže, její umístění, kvalitu a 

znečištění. Zároveň také přebírá stroje, projektovou dokumentaci a materiál na 

staveništi. Po této kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Dále přebírá a 

kontroluje kvalitu a správnost dovezeného materiálu pro danou etapu. 

Mezioperační kontrola 

Zde je kontrolováno správné vázání výztuže, provádění bednění, postup při betonáži a 

odbedňování. Také se bude kontrovat dodržování BOZP a dodržování pravidel při 

nakládání s odpady. Po každé kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Výstupní kontrola 

Při této kontrole se kontroluje kvalita, rovinnost a celistvost provedených prací. 

Zejména se kontroluje svislost sloupů a rovinnost stropní desky a vazníků, vše musí 

sedět s projektovou dokumentací s možností maximálních povolených odchylek.  

 

Konkrétní postupy kontrol a odchylky jsou uvedeny v oddílu „ KONTROLNÍ A 

ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU VRCHNÍ HRUBÉ STAVBY“ 

 

Kontrolu obvykle provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

6.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při práci na staveništi dodržujeme: 

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

staveništích 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu 

Výpis rizik a jejich řešení v oddílu „BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PRO 

ŘEŠENOU ETAPUL“ 
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6.13 Ekologie 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem a vyhláškami: 

-zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a stanovení seznamů odpadů, ve 

znění pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Odpady vzniklé při technologickém procesu 

 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie 

odpadu 

050105 Únik ropných látek N 

170101 Beton 0 

170103 Sádrová stavební hmota 0 

170107 Směsi, odd. frakce bet., cihel, keramiky 0 

170201 Dřevo 0 

170202 Odpadní sklo 0 

170203 Odpadní plast 0 

170402 Hliník 0 

170405 Železo a ocel 0 

170604 Izolační materiály 0 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady 0 

 

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 

Zejména se jedná likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Dodavatel musí 

zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku 

ropných látek do zemin, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 

nepropustné nádoby. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro zachycení 

unikajících olejů. 

Ochrana přírody a krajiny 

Na stavebním pozemku se nenachází žádné dřeviny, které by bylo nutné v rámci 

výstavby přesadit nebo pokácet. 
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Ochrana podzemních a povrchových vod 

Podzemní vody nebudou stavbou zasaženy. K objektu bude patřit čistírna odpadních 

vod, tudíž splašky budou přečištěny a nebudou ohrožovat okolní prostředí. 

 

Ochrana ovzduší 

Celý objekt je navržen a zabezpečen tak, aby nezasahoval negativně do ovzduší. 

 

Hluk v chráněném venkovním prostoru 

Konstrukce a výrobky splňují požadavky ČSN 730532 (2000) Akustika – Ochrana proti 

hluku v budovách a související akustické vlastnosti výrobků. 
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7.1 Obecné informace o BOZP 

 

V průběhu výstavby je nutné dbát na bezpečnost a ochranu zdraví osob pohybujících se 

po staveništi. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, o 

kterých jsou důkladně poučeni před zahájením prací. Dále jsou povinni při práci nosit 

ochranné pracovní pomůcky, kterými jsou reflexní vesta, ochranná přilba, rukavice a 

boty s pevnou patou a zesílenou špičkou. Dle druhu dalších prací je nutné použít další 

ochranné pomůcky, jako například brýle, svářečská maska, sluchátka a další. 

Stavbyvedoucí kontroluje dodržování předpisů BOZP, týkajících se všech činností na 

stavbě. Musí zejména: 

- Zajišťovat pravidelná základní školení BOZ pro všechny podřízené pracovníky. 

- Zabezpečit, aby každý nový pracovník absolvoval školení z oblasti BOZ a byl   

   seznámen s riziky pracoviště. 

- Zajistit, aby absolvovali lékařskou prohlídku a doložili způsobilost pracovníci, kteří  

   mají vykonávat práce ve výšce, při montáži konstrukcí a dalších zdravotně a     

   bezpečnostně rizikových činnostech.  

- Zajistit na staveništi realizaci všech předepsaných opatření týkajících se BOZ  

   při provádění všech prací na stavbě pravidelně kontrolovat dodržování technologické   

   kázně a uplatňování předpisů pro BOZ.  

- V případě pracovního úrazu zajistit zdravotní ošetření postiženého, sepsat protokol o    

   úrazu a informovat nadřízeného.  

Stavbyvedoucí také musí včas informovat pracovníky o změnách, aby během výstavby 

nedošlo k improvizaci a tím k možnému poškození bezpečnostních předpisů. 

 

Dělníci jsou povinni: 

- Respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených 

- Absolvovat předepsané školení z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

- Dodržovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny  

- Doužívat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky  

- Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen když k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo  

  zaškolení 
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7.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 1/I.Požadavky na zajištění staveniště: 

Požadavky:  

-Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být chráněna před vstupem cizích a 

nepovolaných osob. K ochraně musí být vytvořeno staveništní oplocení ve výšce 

minimálně 1,8 m. 

 

Konkrétní řešení: 

Oplocení staveniště bude řešeno mobilními ploty TOI TOI 200, vysokými 2 m, bude 

zřízeno téměř po celém obvodu staveniště. Při jeho zřízení se bude brát na zřetel, aby 

nedošlo k omezení průjezdu na komunikaci ani pohybu majitele na vedlejším pozemku. 

Ze silniční strany staveniště je zřízen plot majitele parcely, který je ve výšce 1,8 m.  

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 1/I.Požadavky na zajištění staveniště: 

Požadavky: 

-Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Hranice 

staveniště musí být řádně označeny a musí být viditelné i za snížené viditelnosti.  

-Na všech vstupech musí být značka vyznačující zákaz vstupu.  

 

Konkrétní řešení: 

Celý prostor bude oplocen, jak již bylo zmíněno, a vjezd na staveniště bude opatřen 

uzamykatelnou bránou. Na vstupní bráně do staveniště bude umístěna značka zákaz 

vjezdu nepovolaným fyzickým osobám. Na plotě i na bráně budou osazeny cedulky s 

nápisem ,,Pozor stavba, cizím vstup zakázán‘‘.  

 

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 1/I.Požadavky na zajištění staveniště: 

Požadavky: 

-S materiálem, stroji, dopravními prostředky a břemeny musí být zacházeno tak, aby 

neohrozily bezpečnost a zdraví osob na staveništi nebo v jeho blízkosti.   
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Konkrétní řešení: 

Břemena budou po staveništi přesouvána takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení 

osob na staveništi nebo v jeho blízkosti.  

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 1/II. Zařízení pro rozvod energie : 

Požadavky: 

-Elektrické rozvaděče musí být navrženy a provedeny tak, aby nezapříčinily vzniku 

požáru, nebo zranění osob v jejich blízkosti.  

-Je nutné dbát na pravidelnou kontrolu zařízení a jejich viditelné označení. 

 

Konkrétní řešení: 

Všechna dočasná zařízení pro rozvod energie budou pravidelně kontrolována. 

Pracovníci budou vyškoleni v oblasti ovládání rozvodných elektrických zařízení. 

Všechny rozvodné skříně budou označeny cedulkou „Pozor elektrické zařízení“. 

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 1/III. Požadavky na venkovní 

pracoviště na staveništi: 

Požadavky: 

-Všechna pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výškách nebo hloubkách 

musí být dostatečně stabilní. V případě kdy není dostatečná samostatná stabilita, je třeba 

zajistit pracoviště vhodným kotvením.  

-Všechna pohyblivá pracoviště musí být kontrolována v časovém intervalu daném 

průvodní dokumentací. Je třeba s nimi zacházet přesně dle pokynů výrobce.  

-V případě zhoršených pracovních podmínek je nutné práci přerušit. Při přerušení prací 

musí být zajištěna ochrana a zdraví osob na staveništi a provede se zápis do stavebního 

deníku o provedených opatřeních.  

-V místech s nebezpečím zranění na pracovišti, zaručí zhotovitel, aby byli pracovníci 

seznámeni se zásadami komunikace pro případ nehody. 

 

Konkrétní řešení: 

Stavbyvedoucí odpovídá za dodržení všech bodů předpisu a kontroluje jejich 

dodržování. 
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Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 2/I. Obecné požadavky na obsluhu 

strojů: 

Požadavky: 

-Obsluha strojů musí být před zahájením prací seznámena s pracovními podmínkami, 

které by mohli mít vliv na bezpečnost práce. Například únosnost půdy, přejezdů a 

mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních a nadzemního vedení, či jiných 

překážek. 

-Obsluha stroje zajišťuje stabilitu stroje při provozu. V případě předepsaného zvláštního 

výstražně signalizačního zařízení, je nutné toto zařízení používat na staveništi i mimo 

něj dle stanovených požadavků.  

-Při provozu stroje na pozemních komunikacích, je postupováno dle podmínek 

stanovených bezpečností provozu podle zvláštních právních předpisů.  

 

Konkrétní řešení: 

Stroje užívané na staveništi budou obsluhované pouze pracovníky, kteří mají na tuto 

činnost příslušnou odbornou způsobilost. Tyto stroje musí vždy před použitím splňovat 

technický stav k bezpečnému užívání, popř. při zjištění závady nesmí být daný stroj 

užíván do doby, než se závada odstraní. Pracovník se musí seznámit s pracovištěm, kde 

bude stroj používán. Pracovník používá stroj vždy jen k úkonu, který byl pro tento stroj 

předepsán, a vždy se drží správného manipulačního postupu se všemi potřebnými 

ochrannými pomůckami. 

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 2/III Míchačky: 

Požadavky: 

-Před použitím míchačky je nutné zkontrolovat její ustálení a zajištění v horizontální 

poloze.  

-Míchačky se plní jen při rotujícím bubnu. V případě ručního plnění nesmí lopata 

zasahovat do rotujícího bubnu. Buben není dovoleno čistit v chodu předměty drženými 

v ruce. 

 

Konkrétní řešení: 

S míchačkou budou pracovat jen řádně proškolení pracovníci, kteří budou seznámeni se 

zásady BOZP. 
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Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 2/V. Dopravní prostředky pro 

přepravu betonových a jiných směsí: 

Požadavky: 

-Řidič je povinen zkontrolovat stroj před jízdou, zejména zajištění výsypného zařízení 

zda je v přepravní poloze.  

-Při ukládání a přejímce čerstvého betonu musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě. 

 

Konkrétní řešení: 

Na staveništi bude vytvořena příjezdová zpevněná cesta z betonových panelů, kde bude 

vozidlo při přejímce stát. 

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 2/VI. Čerpadla směsi a strojní 

omítačky: 

Požadavky: 

-Vyústění potrubí na čerpání čerstvého betonu musí být zajištěno tak, aby nehrozilo 

zdraví pracovníků, v důsledku dynamických účinků. 

- Strojní zařízení nesmí být čištěna nebo rozebírána pod tlakem. 

- Autočerpadlo musí být umístěno na takovém místě, aby se nenacházely žádné 

překážky pro manipulaci s výložníkem a nebylo nutné časté přemísťování autočerpadla. 

- V pracovním prostoru výložníku je zakázán pohyb osob.  

- Výložník neslouží pro přemisťování břemen nebo osob. 

- Manipulace s výložníkem je povolena jen v případě zajištění stability autočerpadla a 

vysunutými stabilizátory v souladu s návodem k použití. 

- Je zakázáno přemisťovat autočerpadlo, pokud výložník není v přepravní poloze. 

 

Konkrétní řešení: 

Čerpadlo bude stát na zpevněné příjezdové cestě z betonových panelů, odkud bude mít 

dostatečnou dostupnost k zalití všech potřebných ploch. S čerpadlem budou pracovat 

jen školení pracovníci dle požadovaných instrukcí. 
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Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 2/IX. Vibrátory 

Požadavky: 

- Ponořená vibrační hlavice je dovolena vytahovat z vibrovaného betonu jen za chodu 

vibrátoru.  

- Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 

ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m.  

 

Konkrétní řešení: 

S vibrátory budou pracovat jen řádně proškolení pracovníci, kteří budou seznámeni se 

zásadami BOZP. 

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 2/XIV. Společná ustanovení o 

zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce: 

Požadavky: 

- Pokud jsou odhaleny závady je nutné je nahlásit sřídajícím osobám  

- Po ukončení či přerušení práce musí být stroj zajištěn dle návodu výrobce. 

- Stroje jsou zakázány ukládat na prostory, kde by zasahovali do komunikace. 

Konkrétní řešení: 

Pracovníci budou před prací se stroji proškoleni o jejich použití. 

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 3/I. Skladování a manipulace 

s materiálem: 

Požadavky: 

- S materiálem je dovoleno manipulovat jen v povolené poloze výrobcem.  

- Materiál musí být umístěn na skládce v takové poloze, aby byla možná jeho 

manipulace. 

- Skládka musí být rovná, zpevněná a odvodněná. Materiál na skládce smí být jen 

takový, pro který je skládka určena. 

- Materiál musí být na skládce uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna 

jeho stabilita a nedocházelo k jeho porušení. 

- Prvky, které nejsou opatřeny oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 

podloženy podkladky. 

- Sypké hmoty, které jsou ukládány ručně, mohou být navršeny maximálně do výše 2m. 

- Pytlované sypké hmoty ukládané ručně je povoleno skladovat maximálně do výšky 

1,5m. Pokud jsou na paletách a jsou skladovány mechanicky tak až do výšky 3m. 
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Konkrétní řešení: 

Pytlové směsi budou uloženy na paletách na zpevněné a odvodněné skládce. Budou 

zakryty plachtou, aby nedocházelo ke zmoknutí. Výztuž bude skladována v zastřešeném 

skladu a bude opatřena štítky. Cihly budou skladovány na paletách přímo na základové 

desce v originálních obalech, nebo přikryty plachtou s dostatečnou šířkou 

manipulačního prostoru 0,75 m. Sypké směsi budou umístěny na zpevněné skládce ve 

výši maximálně 1,5 m. 

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 3/IX. Betonářské práce a práce 

související – Bednění 

Požadavky: 

- Je nutné, aby bylo bednění těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být zajištěno před 

porušením během jeho celého působení. Při jeho montáži se používá postupů 

stanovených výrobcem. 

- Podpory musí být navrženy a montovány tak, aby mohlo být bednění postupně 

odstraňováno bez nebezpečí. 

- Všechny prvky s konstrukčním rizikem musí být doloženy statickým výpočtem. 

- Před započetím betonáže musí být bednění řádně zkontrolováno.  

 

Konkrétní řešení: 

Bude průběžně prováděna vizuální kontrola stability a posouzení konstrukčně 

správného provedení, které provede stavbyvedoucí. 

 

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 3/IX. Betonářské práce a práce 

související – Přeprava a ukládání betonové směsi: 

Požadavky: 

- Při ukládání čerstvého betonu je zhotovitel povinen zřídit opatření proti pádu z výšky, 

nebo do hloubky. 

- Je vyloučena chůze pracovníků po uložené výztuži. 

- V průběhu betonáže je nutné kontrolovat průběžný stav bednění. 

- Pro dopravu čerstvého betonu čerpadlem, musí zhotovitel zajistit způsob 

dorozumívání mezi obsluhou čerpadla a pracovníkem pokládajícím čerstvý beton. 

 



131 
 

Konkrétní řešení: 

Pro betonáž sloupů a stropu budou zřízeny betonářské lávky, které budou opatřeny 

zábradlím. Bednění bude kontrolováno v průběhu betonáže pověřenou osobou a 

dorozumívání mezi obsluhou čerpadla a pracovníkem bude pomocí vysílačky.  

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 3/IX. Betonářské práce a práce 

související – Odbedňování: 

Požadavky: 

- Možnost částečného odbednění nosných prvků nebo jejich částí, u nichž hrozí 

nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen pokynem 

pracovníka určeného zhotovitelem. 

- Při odbedňovacích pracích lze používat žebříky pouze do výšky 3 m nad pracovní 

podlahou. 

- Do ohroženého odbedňovacího prostoru je zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

- Části bednění se ihned po odbednění ukládají na určené místo, aby nebyly zdrojem 

nebezpečí a nepřetěžovaly konstrukci.   

 

Konkrétní řešení: 

Před odbedněním bude dodržena dostatečná technologická pauza, která je uvedena v 

technologickém předpisu. Po odbednění budou bednící dílce přemístěny na odvodněnou 

plochu a zde budou očištěny. 

 

Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 3/ IX. Betonářské práce a práce 

související - Práce železářské: 

Požadavky: 

- Železářské výrobky a stroje s nimi související musí být uspořádány tak, aby 

neohrožovaly fyzické osoby. 

- Při stříhání několika prutů zároveň, musí být tyto pruty dostatečně upevněny ve 

vhodných přípravcích.  

 

Konkrétní řešení: 

Železářské práce budou provádět jen školení pracovníci, kteří budou dbát na pokyny 

vedoucího. 
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Výpis z nařízení vlády 591/2006 Sb, Příloha 3/X. Zednické práce: 

Požadavky: 

- Stroje pro přípravu nebo manipulaci s maltou musí být umístěny tak, aby 

neohrožovaly zdraví pracovníků. 

- Připravený materiál pro zdění musí být od budované konstrukce odsazen nejméně  

o 0,6 m, aby zůstal dostatečný pruh pro práci. 

- Stěna, která je právě vyzdívána nesmí být žádným způsobem zatěžována. 

- Při osazování překladů se musí dbát na stabilitu zdiva. Po usazení se musí překlady 

ukotvit, aby nedošlo k jejich posunu. 

- Na místech kde hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky musí zhotovitel zajistit 

bezpečnostní opatření. 

 

Konkrétní řešení: 

Stavbyvedoucí zajistí kontrolu při provádění zednických prací. Práce budou provádět 

školení pracovníci. Lešení bude opatřeno zábradlím. 

 

 

7.3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu 

 

Výpis z nařízení vlády 362/2005 Sb., Příloha 1/I. Zajištění proti pádu technickou 

konstrukcí 

Požadavky: 

- Technická konstrukce musí odpovídat povaze prováděných prací. Zvolené řešení musí 

umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Přístupy k prostorům pro práci ve 

výšce nesmí vytvářet rizika pádu. 

- Volné okraje musí být zajištěny konstrukcemi zabraňujícími pádu. Ochranné 

konstrukce mohou být přerušeny pouze v místech žebříků. 

- Zábradlí musí být složeno minimálně z madla a ochranné lišty u podlahy. Pokud je 

výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být volný prostor mezi madlem a 

ochranou lištou vyplněn konstrukcí proti propadnutí. Výška madla je nejméně 1,1 m 

nad podlahou. 

- Je li nutné odstranit některé bezpečnostní prvky, nesmí se provádět práce ve výškách, 

dokud nebudou tyto prvky nahrazeny jinou formou ochrany. 
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Konkrétní řešení: 

V 2. a 3.NP bude na volných krajích, kde by mohl hrozit pád, zřízeno dočasné zábradlí 

ve výšce minimálně 1,1 m nad podlahou, opatřené ochanou sítí proti propadnutí. 

 

 

Výpis z nařízení vlády 362/2005 Sb., Příloha 1/III. Používání žebříků 

Požadavky: 

- Žebříky lze pro práci ve výškách použít jen tehdy, pokud není možnost využití jiných 

bezpečnějších prostředků. Vykonávat fyzicky náročné práce s použitím ručního nářadí, 

smí být na žebříku vykonáváno jen krátkodobě. Při používání nebezpečných nářadí jako 

jsou pneumatická nářadí, nesmí být žebřík používán.   

- Při pohybu po žebříku, musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a mít 

v každém okamžiku možnost uchopení spolehlivé opory. 

- Po žebříku je dovoleno pohybovat se jen s břemeny do 15 kg. 

- Po žebříku se smí pohybovat v jednom okamžiku pouze jedna osoba. 

- Žebřík je zakázáno používat jako přechodový můstek, pokud výrobce neurčuje jinak.  

- Přesah žebříku na výstupu musí být minimálně 1,1 m, přičemž může být nahrazen 

jinou pevnou konstrukcí, které se pracovník může přidržet. 

- Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1 a u paty žebříku ze strany musí být 

zachován volný prostor minimálně 0,6 m. 

- Žebřík musí být zajištěn tak, aby po celou dobu jeho použití byla zajištěna dostatečná 

stabilita.  

- V případě, že pracovník stojí na žebříku ve výšce větší než 5 m, musí být zajištěn proti 

pádu pomocí osobních ochranných prostředků. 

- Žebříky se musí kontrolovat v intervalech stanovených výrobcem. 

 

Konkrétní řešení: 

Žebříky budou používány pro překonávání výškových úrovní v různých patrech. 

Stavbyvedoucí nebo mistr dohlédne na jejich správné umístění a používání. Před 

použitím žebříků budou všichni pracovníci proškoleni o práci ve výškách na žebříku. 
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Výpis z nařízení vlády 362/2005 Sb., Příloha 1/IV. Zajištění proti pádu předmětů a 

materiálu 

Požadavky: 

- Nářadí, materiál a pracovní pomůcky musí být při práci ve výškách uloženy a 

zajištěny tak, aby nedošlo k jejich pádu, sklouznutí nebo shození během, nebo po 

ukončení práce. 

- Hmotnost materiálu a pomůcek nesmí převyšovat nosnost konstrukce. 

 

Konkrétní řešení: 

Bude dohlíženo na správnou manipulaci s předměty ve výškách. 

 

Výpis z nařízení vlády 362/2005 Sb., Příloha 1/V. Zajištění pod místem práce ve 

výšce a v jeho okolí 

Požadavky: 

- Prostory, nad kterými se provádí práce, kde hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, je 

vždy nutné bezpečně zajistit. 

- Ohrožený prostor musí mít od volného okraje pracoviště šířku 1,5 m  

 

Konkrétní řešení: 

Ohrožený prostor bude zajištěn vyloučením provozu pod místem, ze kterého hrozí pád 

osob nebo předmětů. 

 

Výpis z nařízení vlády 362/2005 Sb., Příloha 1/VII. Dočasné stavební konstrukce 

Požadavky: 

- Dočasné stavební konstrukce lze použít jen účelům k tomu určeným. 

- Při jejich sestavování a manipulaci s nimi se musíme řídit návodu stanoveným 

výrobcem. 

-Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné, pokud jsou uloženy na 

dostatečně únosném podkladu. Nosné části jsou zajištěny proti podklouznutí. Musí 

tvořit prostorově tuhý celek, který je zajištěn proti posunutí nebo překlopení.  

- Pohyblivé konstrukce musí být zajištěny proti samovolnému pohybu.  

- Pracovní plochy musí být na konstrukcích řádně ukotveny a zajištěny. 

-Pokud nejsou konstrukce kompletní, například při montáži nebo demontáži, je vstup na 

takové konstrukce zakázán a označen bezpečnostními značkami. 

- Dočasné montážní konstrukce smí montovat jen oprávněná osoba, která konstrukce 
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předá osobě zodpovědné za jejich užívání. 

- U dočasných montážních konstrukcí jsou nutné pravidelné odborné prohlídky 

v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci.  

- Lešení lze montovat, demontovat nebo přestavovat jen v souladu s návodem na 

montáž a demontáž. Tyto aplikace může provádět jen způsobilá osoba, která prošla 

školením o práci s lešením. 

- Pro přestup mezi výškovými úrovněmi lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky do 

3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti, která bude 

doložena výpočtem. 

 

Konkrétní řešení: 

Na stavbě se bude používat stavební lešení pro vyzdívání nosných zdí a příček. Lešení 

bude sestavováno školenými pracovníky a kontrolováno stavbyvedoucím nebo mistrem. 

 

Výpis z nařízení vlády 362/2005 Sb., Příloha 1/VIII. Shazování předmětů a 

materiálu: 

Požadavky: 

- Shazovat předměty a materiál lze jen, pokud je místo dopadu zabezpečeno proti vstupu 

osob a jeho okolí je chráněno proti odrazu shozeného materiálu, nebo pokud je materiál 

shazován uzavřeným shozem přímo na místo skládky. 

- V případě kdy nelze přesně určit místo dopadu materiálu, je zakázáno jeho shazování. 

 

Konkrétní řešení: 

Při shazování materiálu bude zajištěné místo dopadu, kolem kterého bude volný prostor 

a nebudou se v něm zdržovat ostatní fyzické osoby. 

 

Výpis z nařízení vlády 362/2005 Sb., Příloha 1/IX. Přerušení práce ve výškách: 

Požadavky: 

- Pokud nastanou nepříznivé podmínky pro práci ve výškách, je nutné tyto práce 

přerušit. Nepříznivé podmínky jsou myšleny ty, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu 

nebo sklouznutí, jako je například bouře, déšť, námraza, vítr o rychlosti 8 m/s, špatná 

viditelnost a nízká teplota pod -10 °C. 
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7.4 Seznam zdrojů: 

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

staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu 
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Závěr: 

Ve své bakalářské práci, jsem se zabýval stavební etapou hrubé vrchní stavby 

rodinného minipivovaru Kvasar v Senticích. Zejména technologií pro monolitický 

železobetonový skelet. Díky mé bakalářské práci jsem se dozvěděl spoustu nových 

poznatků o betonáži samotné i zařízeních k ní potřebných. Velmi přínosná pro mne byla 

prohlídka realizovaného objektu minipivovaru, ke které jsem se dostal přes majitele, 

pana Jiřího Jelínka.   

Dalším osobním přínosem pro mne byla práce s výpočetními programy BUILD 

power a CONTEC, které jsem doposud neměl možnost vyzkoušet.  
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