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Abstrakt 

P edm tem práce je ešení vybraných částí stavebn  technologického projektu hrubé vrchní 

stavby bytového domu v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého. Obsahem je technická 

zpráva ešeného objektu, technologický p edpis, výkaz vým r, časový plán, rozpočet, ešení 

širších dopravních vztah , organizace výstavby, návrh strojní sestavy, včetn  výkresu 

 a technické zprávy za ízení staveništ . Dále bezpečnost práce, ochrana životního prost edí, 

kontrolní a zkušební plány. 

Klíčová slova   

Hrubá vrchní stavba, kontrolní a zkušební plán, za ízení staveništ , bezpečnost práce, ochrana 

životního prost edí, rozpočet, časový plán, technologický p edpis, technická zpráva, výkaz 
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Abstract  

This thesis investigates the solution of selected technological project of the construction 

 of gross superstructure residential building in the former barracks Prokopa Holeho. Their 

work includes the technical report solved object, technological specification, bill of quantities, 

schedule and budget, addressing broader transport relations, organization development, design 

of mechanical assemblies, including drawings and technical news site facilities, safety, 

environmental protection, inspection and test plans. 
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budget, schedule, technological specification, technical report, bill of quantities, mechanical 
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ÚVOD 

Bakalá ská práce je zam ena na stavebn  technologický projekt hrubé vrchní stavby 

Bytového domu H1 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého. Jedná se o novostavbu 

čty podlažního domu s dvaceti osmi byty. Součástí projektu jsou navržené zpevn né plochy 

pro p ší a dopravu, zázemí pro kontejnery na skladování odpadu a parkovací stání. 

 

Pro tuto výstavbu budou využity pozemky, na kterých se rozkládá část areálu bývalých 

kasáren Prokopa Holého, které po skončení provozu ůrmády České republiky získalo m sto 

do svého vlastnictví. 

 

Svislé nosné obvodové zdivo, vnit ní nosné zdivo a d licí p íčky v objektu jsou navrženy 

z keramických tvárnic POROTHERM. Stropní a schodišťové konstrukce se skládají 

z prefabrikovaných železobetonových p edpínaných panel  SPIROLL. 

 

Pro oba systémy jsou vypracovány technologické p edpisy, návrh strojní sestavy a požadavky 

na horizontální a vertikální dopravu materiálu v míst  staveništ  i mimo n j. Dále možnosti 

skladování, bezpečnost práce a ochrana životního prost edí. 

 

Pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby je dále vypracována stavebn  technologická 

zpráva, položkový rozpočet, časový plán, za ízení staveništ , kontrolní a zkušební plán. 
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1.1 Identifikační údaje 

1.1.1 Údaje o stavb  

Název stavby:    Bytový d m H1 v areálu bývalých kasáren   

     Prokopa Holého 

Místo stavby:    Čáslav 

Kraj:     St edočeský 

Sm rovací číslo:   286 01 

Katastrální území:   Čáslav 

Číslo pozemku:   3453; 3454; 3455; 3457; 324 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno:     M STO ČÁSLůV 

Kraj:     St edočeský 

Obec:     Čáslav 

Ulice:     nám. J. Žižky z Trocnova  

Číslo popisné:    1 

Sm rovací číslo:   286 01 

1.1.3 Údaje o dodavateli projektové dokumentace 

Jméno:     Realitní a stavební společnost s.r.o 

Projektant:    Ing. Jakub Vav ička 

Ov il:     Ing. Jan Vav ička 

Kraj:     St edočeský 

Obec:     Čáslav 

Ulice:     Žitenická 

Číslo popisné:    10 

Sm rovací číslo:   286 01 

1.1.4 Údaje o dodavateli stavebn  montážních prací 

Jméno:     Realitní a stavební společnost s.r.o 

Zástupce:    Ing. Jan Vav ička 
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Kraj:     St edočeský 

Obec:     Čáslav 

Ulice:     Žitenická 

Číslo popisné:    10 

Sm rovací číslo:   286 01 

1.2 Údaje o území 

Pozemky pro 1. etapu výstavby bytových dom  se nacházejí v zastav né části m sta Čáslav  

a to blíže jeho jihovýchodnímu okraji. Podle schváleného územního plánu a v souladu s jeho 

projednanou zm nou č. 2 se jedná o pozemky a lokalitu, která je ve stávající zástavb  m sta 

Čáslav a určena pro plochy se smíšenými funkcemi Ěbydlení, občanská vybavenostě. 

 

Území 1. etapy výstavby bytových dom  je stanoveno ve zpracovaném regulačním plánu 

vyhotoveném v listopadu 2006 na zástavbu areálu kasáren Prokopa Holého a je situováno  

cca 0,5 km od centra m sta v části zvané Nové M sto. Pozemky v území první etapy výstavby 

pro uskutečn ní novostaveb bytových dom  jsou již ve vlastnictví m sta Čáslav. 

  

Jedná se o pozemky: 

Pozemek st. p. č. 3453 – zastav ná plocha a nádvo í o celkové vým e 510 m  

Pozemek st. p. č. 3454 – zastav ná plocha a nádvo í o celkové vým e 507 m   

Pozemek st. p. č. 3455 – zastav ná plocha a nádvo í o celkové vým e 460 m   

Pozemek st. p. č. 3457 – zastav ná plocha a nádvo í o celkové vým e 51ř m   

Pozemek p. č. 324 – ostatní plocha o celkové vým e ř361 m   

 

Pozemky jsou rovinaté a neobsahují travnaté plochy a nenacházejí se v památkové rezervaci, 

památkové zón , zvlášt  chrán ném území a záplavovém území. Odvod vod ze zpevn ných 

ploch je zajišt n pomocí kanalizačních vpustí. [1]   
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1.3 Údaje o stavb  

1.3.1 Charakteristika stavby a jejího užívání 

Plánem m sta Čáslav je vytvo ení nových bytových dom  sloužících k trvalému bydlení. 

Uvnit  t chto objekt  se vybudují nové bytové jednotky, které budou po dokončení dom  

nabídnuty k odkoupení do osobního vlastnictví. 

 

Bytový d m H1 je součástí první etapy výstavby a jedním ze čty  plánovaných objekt  

k tomuto využití. Jedná se o novostavbu čty podlažního domu s dvaceti osmi byty. Součástí 

projektu jsou navržené zpevn né plochy pro p ší a dopravu, zázemí pro kontejnery  

na skladování odpadu a parkovací stání. 

 

Pro tuto výstavbu budou využity pozemky, na kterých se rozkládá část areálu bývalých 

kasáren Prokopa Holého, který po skončení provozu ůrmády České republiky získalo m sto 

do svého vlastnictví. 

1.3.2 Stavebn  technické a architektonické ešení 

Projekt respektuje požadavky m sta Čáslav na výstavbu bytových dom . Jedná se o trvalou 

novostavbu bytového domu H1, plnící funkci bytového bydlení. 

 

Bytový d m je navržen jako nepodsklepený, čty podlažní a z části t ípodlažní 

zast ešen plochou st echou s krytinou ze živičných pás . Tvar objektu je členitý o celkových 

rozm rech 4Ř,125 x 1Ř,35 m a max. výšce 13,2 m. Založení je ešeno na pilotách a na nich 

osazeném železobetonovém základovém roštu. Nosný systém tvo í kombinace nosného 

obvodového plášt  vyzd ného z keramických tvárnic POROTHERM a vodorovné nosné 

konstrukce ze železobetonových prefabrikovaných panel  SPIROLL. 

 

Vstup do domu je bezbariérový a uvnit  je navržen osobní výtah. Jsou tak spln ny požadavky 

pro p ístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Jednotlivá podlaží jsou navržena jako: 

1NP – 6 bytových jednotek, 2 x schodišt , 2 x chodba, úklidová komora, 2 x strojovna 

 výtahu, 4 x sklepní koje, 4 x zádve í, 2 x vstupní chodba, sušárna, kočárkárna  
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2NP – Ř bytových jednotek, 2 x schodišt  

3NP – Ř bytových jednotek, 2 x schodišt  

4NP – 6 bytových jednotek, 2 x schodišt  

1.3.3 Parametry stavby 

Zastav ná plocha:   770 m  

Obestav ný prostor:   8880 m  

Počet bytových jednotek:  2Ř bytových jednotek 

Užitná plocha:    1NP – 605,1 m  

     2NP – 606,4 m  

     3NP – 606,4 m  

     4NP – 465,9 m  

Celková užitná plocha:  2283,8 m  

Počet a typ parkovacích míst: 17 parkovacích míst na parkovišti p ed objektem 

Výškové osazení:   0,000 = 259,700 m n. m. Bpv 

1.3.4 Člen ní stavby na objekty 

SO 01 Budova bytového domu H1 

SO 02 P ípojka kanalizace 

SO 03 P ípojka vody 

SO 04 P ípojka plynu 

SO 05 P ípojka elektrického proudu 

SO 06 Telekomunikační p ípojka 

SO 07 Ve ejné osv tlení 

SO 0Ř Zpevn né plochy 

SO 0ř Sadové úpravy 

1.4 Konstrukční část 

1.4.1 Založení objektu 

Bytový d m H1 bude založen hlubinn  na vrtaných pilotách CFů. Piloty jsou navrženy  

o pr m ru 400 mm, délky 3,5 a 4 m, vetknuté na hloubku 1 m do slab  zv tralého pískovce  
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t . R5 – R4. Beton pilot je navržen t . C20/25 XC2, výztuž z oceli 10505 a 10216 upravena  

do armokoš  s krytím výztuže 60 mm. Na pilotách jsou navrženy základové pasy z betonu 

C20/25 XC2, výztuž z oceli 10505, krytí výztuže 35 mm. Dojezd výtahu včetn  základové 

desky je navržen z vodot sného betonu C25/30 XC2 – pr sak 50 mm. P es pasy  

se vybetonuje nosná deska podlahy tl. 150 mm z betonu C20/25 XC2 vyztužená ocelovou 

sva ovanou KůRI sítí. [2] 

1.4.2 Svislé nosné konstrukce 

Vn jší obvodová st na je navržena z keramických blok  POROTHERM 40 P+D, rozm r  

247/400/238 mm, pevnosti P15 pro 1NP, 2NP, pevnosti P10 pro 3NP a pevnosti P8 pro 4NP. 

Druh toho zdiva o pevnosti P15 bude použit i v malé časti pod lodžií v následujícím podlaží.  

 

Pro vnit ní nosné st ny je navrženo zdivo z keramických blok  POROTHERM 36,5 ůKU, 

rozm r  247/365/23Ř mm, pevnosti P15 pro 1NP, 2NP a pevnosti P10 pro 3NP, 4NP. Druh 

toho zdiva je nutné využít pro st ny odd lující jednotlivé byty od sebe, od provozních  

a komunikačních prostor domu. Dále bude pro tento druh st n použito zdivo keramický blok  

POROTHERM 25 ůKU, rozm r  247/250/23Ř, pevnosti P10 pro 2NP, 3NP.  

 

Pro nosné st ny v rámci bytu bude použito zdivo z keramických blok  POROTHERM 36,5 

P+D, rozm r  247/365/23Ř, pevnosti P15 pro 1NP, 2NP a pevnosti P10 pro 3NP, 4NP a zdivo 

z keramických blok  POROTHERM 24 P+D, rozm r  247/240/23Ř, pevnosti P15 pro 1NP  

a pevnosti P10 pro 2NP, 3NP. Zdivo z keramických blok  PROTHERM 24 P+D, pevnosti 

P10 je použito také pro atiku a st ny výtahové šachty. Atika nad výtahovou šachtou  

je vytvo ena z cihel pálených CDm 1,2, rozm r  240/115/113, pevnosti P25.  

 

P edsazené st ny lodžií budou vytvo eny z keramických blok  POROTHERM 30 P+D, 

rozm r  247/300/23Ř, pevnosti P15 pro 2NP a pevnosti P10 pro 3NP, 4NP.  

 

Na lodžiích jednotlivých byt  budou osazeny prefabrikované železobetonové sloupy rozm r  

300 x 3000 mm. P i montáži bude provedena prefabrikace sloup  spolu s lodžiovými dílci, 

kotvení sloup  je pomocí závitových tyčí ø 20 mm zašroubovaných do závitového pouzdra 

osazeného v pat  sloupu p i výrob . [3] 
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1.4.3 Svislé nenosné a d licí konstrukce 

Vnit ní p íčky v bytových jednotkách budou z keramických p íčkovek PROTHERM 11,5 

P+D, rozm r  4ř7/115/23Ř, pevnosti P10 pro 1NP, 2NP a pevnosti PŘ pro 3NP, 4NP  

a z keramických p íčkovek POROTHERM Ř P+D, rozm r  4ř7/Ř0/23Ř, pevnosti P10 pro 

1NP, 2NP a pevnosti P8 pro 3NP, 4NP. [3] 

1.4.4 P eklady a nosníky nad otvory 

P eklady nad otvory jsou navrženy z cihlového systému POROTHERM. Na nosných st nách 

budou uloženy keramické p eklady výšky 235 mm s vloženou tepelnou izolací tl. 100 mm.  

 

U p íček tl. 125 mm budou použity ploché keramické p eklady výšky 115 mm.  

 

U p íček tl. 100 mm budou pouze p es ocelové zárubn  položeny ocelové pruty betoná ské 

výztuže ø R12. Pokud dojde k zám n  ocelových zárubní za d ev né p eložkové, je nutné  

i nad tyto otvory vložit ploché p eklady výšky 115 mm.  

 

Nad otvory společných chodeb budou použity vždy 3 válcované nosníky I 200. [3] 

1.4.5 Stropy a stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena z prefabrikovaných železobetonových p edpínaných panel  

SPIROLL tl. 200 mm. V p ípad  lodžiových panel  bude tloušťka 165 mm pro možnost 

dorovnání izolací EPS tl. 40 mm na horním povrchu a nalepení izolace EPS tl. Ř0 mm  

na spodní část panelu pro dostatečné zaizolování stropní konstrukce. V n kterých panelech 

budou již p i výrob  vy ezány otvory pro prostupy komínových t les, instalačních šachet  

a v posledním podlaží pro prostup výtahové šachty nad st echu. V míst , kde není možné 

z konstrukčního hlediska otvor vy íznout, bude osazena ocelová vým na mezi okolní panely.  

 

Stropní konstrukce lodžií nad 2NP, 3NP a 4NP je vytvo ena z atypických prefabrikovaných 

železobetonových panel  tl. 165 mm. Po obvodu p i vn jší st n  objektu jsou panely  

už z výroby opat eny zabudovanými ISO nosníky, pomocí kterých budou zmonolitn ny 

s obvodovým železobetonovým v ncem vn jší st ny objektu. Dále je podep ena p edsazenou 
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st nou POROTHERM 30 P+D a prefabrikovaným železobetonovým sloupem o rozm rech 

450 x 450 mm. 

 

Markýzy nad vchody do objektu jsou provedeny z atypických prefabrikovaných 

železobetonových panel  tl. 100 mm. Po obvodu p i vn jší st n  objektu jsou panely  

už z výroby opat eny zabudovanými ISO nosníky, pomocí kterých budou zmonolitn ny 

s obvodovým železobetonovým v ncem vn jší st ny objektu. 

 

Schodišt  se skládá z železobetonových prefabrikovaných ramen vč. schodišťových stupň , 

která budou uložena na podestové a mezipodestové prefabrikované železobetonové panely. 

Pouze rameno v 1NP bude osazeno na základový pas.  

   

Výtahová šachta vyčnívající nad st echu objektu je zastropena prefabrikovanými 

železobetonovými deskami PZD tl. 90 mm vylehčenými dutinami.  

  

Nad 1NP, kde dochází k odsazení st nové konstrukce z d vodu vytvo ení p edsazené lodžie, 

budou pro vynesení této konstrukce, v úrovni stropu osazeny 3 válcované nosníky I 200.  

 

Dobetonávky se provedou zp sobem, že se podbedn ní následn  dovnit  vloží min. 4 profily 

betoná ské výztuže 10 335 øR12 a provede se zmonolitn ní betonem t ídy C 20/25.  

 

Do spár mezi panely v míst  napojení čel panel  bude vložena zálivková výztuž ø R10  

pro zvýšení spolup sobení stropní desky s podporou.  

 

Pro správnou funkci je doporučeno provést úpravu spár mezi stropními dílci jemnozrnnou 

zálivkovou hmotou kašovité konzistence se zrnitostí max. 4 mm, pevnosti min. C 16/20.  

 

Provede se obvodový železobetonový ztužující v nec rozm r  350 x 200 mm a 1Ř0 x 200 

mm, armován min. 4 profily betoná ské výztuže 10 335 øR12 s t mínky øR6 po 250 mm. 

Dále se provede vnit ní železobetonový ztužující v nec rozm r  375 x 200 mm a 135 x 200 

mm, armován min. 4 profily betoná ské výztuže 10 335 øR12 s t mínky øR6 po 200 mm.  

Do v nc  se zakotví zálivková výztuž vkládaná do spár mezi panely. [3] 
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1.4.6 Zast ešení objektu 

Nad posledním stropem 4NP a částečn  3NP bude provedena zateplená st ešní konstrukce 

ploché st echy se spádem min. 2% Ěspád bude tvo en spádovými klíny v rámci tepelné 

izolace). Ve st eše budou instalovány dešťové st ešní vpusti s ochranným košem. Ty budou 

ádn  napojeny na st ešní asfaltové pásy a také na asfaltový pás parozábrany. Pro kruhové 

prostupy st echou, jako jsou nap . ventilační hlavice, stožáry, antény, hromosvody atd., bude 

použito systémových pr chodek pro prostupy plochými st echami. Živičná krytina bude  

u svislých konstrukcí, atiky, výlezu na st echu a komínových t les oplechována 

titanzinkovým plechem. Úroveň ploché st echy nad prostorem dojezdu výtahu bude 

provedena stejným zp sobem jako plochá st echa nad stropem. [3] 

 

1.5 Situace a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

1.5.1 Situace a napojení na dopravní infrastrukturu 

Území pro 1. etapu výstavby bytových dom  se nachází v zastav né části m sta Čáslav,  

a to blíže jeho jihovýchodnímu okraji. M sto leží ve St edočeském kraji v okrese Kutná Hora. 

M sto je p ístupné ze silnice I. t ídy I/3Ř, na kterou se napojuje silnice II. t ídy II/337,  

tudy vede naplánovaná trasa až na místo stavby. Bytový d m bude se silnicí II. t ídy II/3Ř 

propojen novou místní komunikací, která spojuje ul. Jeníkovská a ul. V B ízkách, odkud 

budou vjezdy k bytovému domu. Vybudování nové místní komunikace je součástí 1. etapy 

výstavby. Doprava na staveništi bude jednosm rná, vedena po 6 m široké komunikaci, 

vytvo ené částečnou skladbou nové místní komunikace a se sníženou rychlostí 5 km/h. [1] 

1.5.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

Napojení rozvodu vody je ze stávajícího vodovodního adu, který se nachází v ulici Bed icha 

Smetany, a to konkrétn  napojovacím bodem v k ižovatce stávajících místních komunikacích 

ul. B. Smetany a ul. Havlenova. Od napojovacího bodu je veden nový hlavní vodovodní ad 

v nov  uvažované místní komunikaci, ešené regulačním plánem, a to až do prostoru území  

1. etapy výstavby bytových dom . Na tento vodovodní ad se napojují nové vodovodní 

p ípojky bytových dom  H1, G1, B1 a B2. Vodom rná šachta na p ípojce k bytovému domu 

B1 bude následn  využita k napojení staveništní vody pro výstavbu ešeného bytového domu. 
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Splaškové a dešťové vody jsou odvedeny kanalizačními rozvodnými stokovými sít mi  

od kanalizačních p ípojek nov  navrhovaných objekt  bytových dom  a z prostoru 

parkovišt . Napojení kanalizačních rozvodných stokových sítí je na stávající kanalizační ad 

v ul. V B ízkách. Na nov  zbudovanou revizní šachtu rozvodné stokové sít  se provede 

dočasné napojení kanalizační sít , sloužící pro odvod ze staveništ . 

 

P ipojení na elektrickou energii je z nov  vybudované trafostanice 22/0,4 kV, označené jako 

TS1. P ipojení trafostanice je provedeno do stávajícího kabelového systému VN 22 kV 

pomocí p ipojovacího bodu mezi stávající zástavbou bytových dom  v ul. Jeníkovská. 

P ípojky bytových dom  jsou vedeny z TS1 novými kabelovými rozvody NN 1 kV. Na novou 

trafostanici se provede napojení elektrické energie pro staveništní rozvad če. 

 

Plynovodní p ipojení bytových dom  je pomocí nov  vybudovaného plynovodního adu 

napojeného na stávající STL PE DN 150, který se nachází v bezejmenné ulici na pozemku  

č. 1ř67. Na tento plynovodní ad jsou napojeny p ípojky bytových dom . 

 

Telekomunikační vedení je navrženo od napojovacího bodu, který se nachází na stávající 

telekomunikační síti a to p i nároží hlavního objektu bývalých kasáren Prokopa Holého  

na k ižovatce ul. Jeníkovská a ul. B. Smetany. [1] 

1.6 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí p i užívaní stavby 

Bytový d m je napojen na ve ejnou vodovodní síť s pitnou vodou a na jednotnou kanalizaci 

m sta Čáslav. K objekt m jsou navržena pot ebná odstavná a parkovací stání. Zneškodňování 

odpadu je pomocí kontejner  a následnou likvidací na skládce. Úroveň podlahy v 1NP  

je 150 mm nad upraveným terénem a sv tlá výška obytných místností se rovná 2600 mm. 

V každém byt  je navržen jeden samostatný záchod a koupelna. V obytných místnostech  

je zajišt no dostatečné denní osv tlení, p ímé v trání a jsou dostatečn  vytáp ny. Prostory pro 

osobní hygienu, záchody a prostory pro va ení a skladování potravin jsou odv trány. 

Odv trání záchod  a koupelen je odd lené od v trání digesto í v kuchyních. Stavba  

je navržena tak, aby splňovala tepeln  technické vlastnosti, požadavky na akustiku, 

kročejovou a vzdušnou nepr zvučnost. Vstupní dve e do byt  mají ší ku ř00 mm a okenní 

parapety jsou rovny a vyšší než Ř50 mm. Výška zábradlí včetn  madla na lodžiích a šikmého 

zábradlí  
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na schodištích je 1000 mm. Bytový d m je vybaven osobním výtahem se strojovnou 

umíst nou vedle prostoru schodišt . Komíny a kou ovody jsou navrženy tak, aby byl zajišt n 

bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. [1] 

1.7 Popis technologické etapy hrubé vrchní stavby 

1.7.1 Technická zpráva za ízení staveništ  

Zabývá se návrhem za ízení staveništ  pro provád ní technologické etapy hrubé vrchní 

stavby. Určuje zp sob napojení na dopravní infrastrukturu s ohledem na vybavení staveništ   

a navrhované trasy dopravy materiálu. Specifikuje p íjezdové komunikace a p ípadné 

dopravní omezení. Navrhuje zp sob a možnosti skladování materiálu, včetn  ploch k tomu 

určených. Zabývá se požadavky a možnostmi horizontální a vertikální dopravy materiálu 

na staveništi. V nuje se nakládání, likvidaci a zp sobu p epravy odpad  vznikajících b hem 

výstavby. Vymezuje místa pro p ípravu maltových sm sí, vázaní výztuže, zázemí 

pro pracovníky a stavbyvedoucího. Blíže určuje zp sob a požadavky napojení t chto míst 

na technickou infrastrukturu. 

1.7.2 Návrh strojní sestavy 

Obsahem je seznam strojních za ízení, která budou použita p i provád ní stavebních prací.  

U každého strojního za ízení jsou uvedeny veškeré technické parametry udávané výrobcem, 

které jsou rozhodující pro jeho použití na daný stavební proces. Jsou zde navrženy nákladní 

automobily spolu s náv sy, které budou použity pro p epravu prefabrikovaných 

železobetonových dílc  a stavebního materiálu dle výkazu vým r. Návrh t chto souprav 

je nezbytnou součástí pro návrh trasy dopravy materiálu, uvedený v samostatné části 

bakalá ské práce. Obsahem je také návrh v žového je ábu, který zajišťuje horizontální 

a vertikální dopravu materiálu na staveništi. Návrh se provádí pomocí graf  poskytnutých 

výrobcem je ábu s ohledem na nejt žší a nejvzdálen jší b emeno. 

1.7.3 Technologický p edpis 

Pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby budou vytvo eny dva technologické p edpisy,  

a to na provád ní svislých zd ných konstrukcí systémem keramických blok  POROTHERM 

a provád ní vodorovných nosných konstrukcí systémem prefabrikovaných železobetonových 

dílc . 
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Technologický p edpis musí obsahovat: 

1. Obecné informace o stavb  a procesu 

2. Výpis materiálu 

3. P evzetí a p ipravenost pracovišt  

4. Pracovní podmínky 

5. Personální obsazení 

6. Stroje a pom cky 

7. Pracovní postup 

8. Jakost a kontrola 

9. BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 

10. ENVIROMENT – Životní prost edí 

11. Literatura 

1.7.4 Technická zpráva širších dopravních vztah  

Úkolem je popis trasy dopravy prefabrikovaných železobetonových dílc  a stavebního 

materiálu dle výkazu vým r z obce Vrdy do místa stavby ve m st  Čáslav. Obsahem zprávy 

je plán trasy znázorn n v mapových podkladech spolu s umíst ním panelárny, stavebnin  

a místa stavby. Součástí plánu jsou vyznačené body, kde bylo nutné posoudit polom ry 

sm rových oblouk  a pr jezdnosti v p ípad  omezení určit podmínky, které je nutné splnit 

k pr jezdu daných souprav.  

1.7.5 Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 

eší na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví p i práci na staveništích. Toto na ízení zapracovává p íslušné p edpisy 

Evropských společenství a upravuje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích, náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti 

vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další činnosti, 

které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi Ědále jen 

"koordinátor"ě povinen provád t p i p íprav  a realizaci stavby. [4] 

 

P i práci na hrubé vrchní stavb  bytového domu H1 budou provád ny práce ve výškách. 

Bezpečnost t chto prací zajišťuje na ízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  
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nebo do hloubky. Toto na ízení zapracovává p íslušné p edpisy Evropských společenství  

a upravuje zp sob organizace práce a pracovních postup , které je zam stnavatel povinen 

zajistit p i práci na pracovištích, na nichž jsou zam stnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 

nebo pádu do volné hloubky Ědále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"ě, a bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání technických za ízení poskytovaných 

zam stnanc m pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. [5] 

1.7.6 Ochrana životního prost edí 

Tato část se zabývá odpady, které vznikají b hem výstavby. Provádí zat íd ní dle katalogu 

odpad  a určuje zp sob nakládání s nimi a jejich následné likvidace. Katalog pro zat íd ní 

odpad  se nachází ve vyhlášce č. 3Ř1/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpad , seznam 

nebezpečných odpad  a seznamy odpad  a stát  pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpad  

a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad  ĚKatalog odpad ě  

se zm nami vyhláškami č. 503/2004 Sb., č. 16Ř/2007 Sb. a č. 374/200Ř Sb. Dále se ídí 

zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. zákon o odpadech s poslední zm nou č. 16ř/2013 Sb.  

Dále se zabývá povoleným množství vznikajícího hluku p i výstavb  a p i tom se ídí 

na ízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. 

1.7.7 Kontrolní a zkušební plán 

Tato část zpracovává kontrolní a zkušební plán pro zd ní z keramických blok  a pro stropní 

konstrukce z prefabrikovaných železobetonových panel . Plán se d lí na vstupní, 

mezioperační a výstupní kontrolu. Ke každé kontrole je vypracována podrobná textová část  

a tabulka, uvnit  které je uveden p edm t kontroly, její popis, normy s ní související, 

provád jící osoby, četnost, zp sob provedení a identifikační údaje zúčastn ných s podpisy  

a datumem provedení. 

1.7.Ř Časový plán 

Časový plán výstavby technologické etapy hrubé vrchní stavby je vypracován pomocí 

programu CONTEC. 
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1.7.ř Rozpočet   

Položkový rozpočet provád ní technologické etapy hrubé vrchní stavby je zpracován 

v programu BUILD Power S. P i zadávání bylo nutné s pomocí p evzaté výkresové 

dokumentace vytvo it správný a podrobný výkaz vým r. Jednotlivé položky pro zdící práce  

a pro prefabrikované železobetonové stropní panely a betoná ské páce jsou součástí databáze. 

Nutné bylo jen vytvo it položku pro prefabrikované železobetonové sloupy s cenami 

p evzatými od výrobce. 

1.8 Literatura 

[1] VůV IČKů, Jakub. REůLITNÍ ů STůVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O. 1. ETAPA 

VÝSTůVBY - BYTOVÝ D M H1: Pr vodní zpráva. Čáslav, 200Ř. 

[2] STEHNO, Ji í. 1. ETůPů VÝSTůVBY - BYTOVÝ D M H1: Technická zpráva - spodní 

stavba. Zlín, 200Ř. 

[3] VůV IČKů, Jakub. REůLITNÍ ů STůVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O. 1. ETAPA 

VÝSTůVBY - BYTOVÝ D M H1: Technická zpráva. Čáslav, 200Ř. 

[4] Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb.: o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví p i práci na staveništích. In: 2006. Česká republika, 2006. Dostupné  

z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 

[5] Na ízení vlády č. 362/2005 Sb.: o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In: 2005. Česká republika, 

2005. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 

[6] Vyhláška č. 3Ř1/2001 Sb.: kterou se stanoví Katalog odpad , seznam nebezpečných 

odpad  a seznamy odpad  a stát  pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpad  a postup p i 

ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad  ĚKatalog odpad ě. In: 2008.  

Česká republika, 200Ř. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 

[7] Vyhláška č. 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací.  

In: 2011. Česká republika, 2011. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 

  

http://portal.gov.cz/app/zakony/
http://portal.gov.cz/app/zakony/
http://portal.gov.cz/app/zakony/
http://portal.gov.cz/app/zakony/


28 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN  

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  

 

  

FůKULTů STůVEBNÍ  
ÚSTůV TECHNOLOGIE, MECHůNIZůCE 
ů ÍZENÍ STůVEB 
 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 
MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  

  

 
 
 
 
2 TECHNICKÁ ZPRÁVů Zů ÍZENÍ STůVENIŠT  

BůKůLÁ SKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

ůUTOR PRÁCE                   LUKÁŠ N MEC  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Mgr. JI Í ŠLůNHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2014                   
  



29 
 

Obsah 

2.1 Obecné informace ............................................................................................................... 30 

2.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu ............................................................. 30 

2.2.1 Napojení na dopravní infrastrukturu ............................................................................ 30 

2.2.2 Napojení na technickou infrastrukturu......................................................................... 30 

2.3 P ipravenost staveništ  ....................................................................................................... 30 

2.3.1 Vybavení staveništ  ..................................................................................................... 30 

2.3.2 Staveništní inženýrské sít  ........................................................................................... 31 

2.3.3 Zpevn né plochy .......................................................................................................... 31 

2.3.4 Skladování prefabrikovaných železobetonových dílc  ............................................... 31 

2.3.5 Skladování keramických blok  a p eklad  .................................................................. 32 

2.3.6 Míchací centrum .......................................................................................................... 32 

2.3.7 Skladovací kontejnery .................................................................................................. 32 

2.4 Doprava na staveništi.......................................................................................................... 33 

2.4.1 Horizontální doprava ................................................................................................... 33 

2.4.2 Vertikální doprava ....................................................................................................... 33 

2.5 Zázemí pracovník  ............................................................................................................. 33 

2.6 Nakládání s odpady a ochrana životního prost edí ............................................................. 34 

2.7 P íloha č.1: Výpočet spot eby vody a elektrické energie pro staveništ  ............................ 35 

2.7.1 Výpočet p íkonu elektrické energie ............................................................................. 35 

2.7.2 Výpočet spot eby vody ................................................................................................ 36 

2.Ř P íloha č.2: Obytné kontejnery ........................................................................................... 37 

2.Ř.1 Obytné, kancelá ské a sanitární kontejnery ................................................................. 37 

2.Ř.2 Skladovací kontejnery .................................................................................................. 42 

2.ř Seznam obrázk  .................................................................................................................. 44 

2.10 Literatura .......................................................................................................................... 44 



30 
 

2.1 Obecné informace 

Za ízení staveništ  je ešeno pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového domu 

H1, a to konkrétn  pro provád ní svislých konstrukcí z keramických blok  POROTHERM  

a vodorovných nosných konstrukcí železobetonových prefabrikovaných panel  SPIROLL.  

 

Území navržené pro umíst ní staveništ  se nachází na pozemcích č. 3453; 3454; 3455; 324. 

Pozemky jsou ve vlastnictví investora a nacházejí se v zastav né části m sta zvané Nové 

M sto, podle schváleného územního plánu a v souladu s jeho projednanou zm nou č. 2 

se jedná o pozemky a lokalitu, která je ve stávající zástavb  m sta Čáslav a určena pro plochy 

se smíšenými funkcemi Ěbydlení, občanská vybavenostě.  

2.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

2.2.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

Trasa dopravy materiálu je blíže ešena v Technické zpráv  širších dopravních vztah . P íjezd 

na staveništ  bude ze silnice II. t ídy II/337 v ulici Jeníkovská. Výjezd ze staveništ  je poté 

umíst n v ulici V B ízkách, odkud je p es místní komunikaci v ulici V Toufárn  a ulici 

Žitenická napojen zp t na silnici II. t ídy II/337. 

2.2.2 Napojení na technickou infrastrukturu  

Bytový d m je p es napojovací body v ulicích B. Smetany, V B ízkách a ulici Jeníkovská 

p ipojen k sítím technické infrastruktury m sta Čáslav. Vybudování p ípojek místního 

vodovodu, jednotné kanalizace, vysokého nap tí, plynu a telekomunikační sít  bylo 

provedeno už v jiné technologické etap . 

2.3 P ipravenost staveništ  

2.3.1 Vybavení staveništ  

Prostor staveništ  bude po celém svém obvodu oplocen pletivem výšky 1,Ř m, plnící funkci 

zabrán ní vstupu nepovolaných osob. Vjezd a výjezd ze staveništ  bude opat en 

uzamykatelnými branami, dosahujícími stejné výšky jako oplocení. Na staveništi bude 
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vybudováno osv tlení, které zajistí v nočních hodinách osv tlení celého prostoru staveništ , 

aby nedocházelo k odcizení nebo poškození materiálu, stroj  a ostatního vybavení v areálu 

staveništ . Uvnit  staveništ  budou vybudovány zpevn né plochy sloužící k doprav , 

skladování a p íprav  materiálu, umíst ní je ábu a skladování staveništního odpadu. Vybavení 

staveništ  bude tvo it také zázemí pro pracovníky a uzamykatelné sklady pro úschovu 

strojního za ízení.  

2.3.2 Staveništní inženýrské sít  

Splašková kanalizace bude vybudována k účelu odvodu odpadních vod ze sanitárních za ízení 

uvnit  staveništní buňky. Napojí se na nov  zbudovanou revizní šachtu Š1 a povede 

v nezámrzné hloubce v zemi v míst  pod navrhovanou komunikací.  

 

Vodovodní potrubí bude napojeno na vodom rnou šachtu VŠ bytového domu B1 

nacházejícího se v t sné blízkosti staveništ . Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce 

v zemi a zajistí dodávku vody pro míchací centrum a sanitární za ízení uvnit  buňky. 

 

V blízkosti vjezdu na staveništ  je vybudována kiosková trafostanice TS1 na kterou je p es 

napojovací bod p ipojeno vysoké nap tí. Elekt ina bude od trafostanice vedena v chráničce 

v zemi do místa navržených staveništních rozvad č . 

2.3.3 Zpevn né plochy 

Zpevn né plochy pro p ípravu a skladování materiálu, odpad  a sloužící k doprav   

po staveništi jsou vytvo eny v místech projektem nov  navržených zpevn ných ploch.  

Ke zpevn ní je využita část jejich skladby, která je tvo ena zhutn nou zeminou, 100 mm 

št rkopísku o pr m ru 0-Ř mm, 200 mm drceného kameniva o pr m ru 16-32 mm a 100 mm 

drceného kameniva o pr m ru Ř-16 mm zalitého betonem. Plochy budou správn  

vyspádovány, aby byl zajišt n odvod vody. 

2.3.4 Skladování prefabrikovaných železobetonových dílc  

Na staveništi nebude p i montáži skladováno velké množství materiálu, a to z d vodu nep íliš 

velké plochy možné k tomuto účelu využití. Zpevn ná plocha P1 o rozm rech 7x22 m bude 

sloužit jako p ekladišt  a k účelu částečného p edzásobení. Umíst ní je v blízkosti je ábu  
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a p íjezdové komunikace, aby byla zajišt na snadná vykládka a následná manipulace. 

P ekladišt  bude vybudováno ve vzdálenosti 5 m od budoucího objektu tak, aby mohla být 

k jeho zpevn ní využita část skladby nov  navrhovaných zpevn ných ploch. Prvky budou 

skladovány v takovém po adí a poloze, v jaké jsou montovány, krom  sloup , které 

se skladují naležato. Panely se skladují max. ve čty ech vrstvách a nesmí p esahovat výšku 

1,5 m. Skladování se neprovádí p ímo na zemi, ale na proklad 100-120 mm v každé vrstv   

ve vzdálenosti 1/10 délky dílce a max. 600 mm od čela panelu. Sloupy musí být skladovány 

také na prokladech max. ve t ech adách a zároveň nesmí p esahovat výšku 1,5 m. Pr chozí 

ší ka mezi panely musí být min. 750 mm. 

2.3.5 Skladování keramických blok  a p eklad  

Keramické bloky a p eklady budou na stavbu dováženy pomocí soupravy tahače a náv su 

s nosností 27 t. P eprava a skladování keramických blok  je na vratných d ev ných paletách 

rozm r  1000x11Ř0 mm a nejvyšší hmotnosti 1335 kg. Keramické p eklady budou dováženy 

na nevratných hranolech rozm r  75x75xř60mm. Ke skladování bude využita zpevn ná 

plocha P2 rozm r  7x22 m, která umožnuje p edzásobení 1/3 materiálu pot ebného na každé 

podlaží. Palety mohou být skladovány max. dv  na sob  a pr chozí uličky mezi nimi musí být 

min. rozm r  750 mm. 

2.3.6 Míchací centrum 

Provede se na zpevn nou odvodn nou plochu, na kterém budou umíst na dv  sila  

pro skladování suchých maltových sm sí a skladovací kontejner pro uschování kontinuální 

míchačky a čerpadla. Centrum je napojeno na p ívod vody a elektrické energie. Na silo  

se vždy napojí kontinuální míchačka a čerpadlo, díky kterému se dopraví malta do nádoby  

na místo provád ní zdicích prací. Beton pro betonáž v nc  bude na stavbu dopraven 

autodomíchávačem a betonování se provede pomocí pojízdného autočerpadla. 

2.3.7 Skladovací kontejnery 

Uzamykatelné kontejnery rozm r  234Řx605Ř mm a výšky 2Ř00 mm budou na stavb  

využity ke skladování drobného ná adí a drobného kusového materiálu. Kontejnery je možné 

také využít k zaparkování vysokozdvižného vozíku, uskladn ní kontinuální míchačky  

a čerpadla pro dopravu malty. Podrobný popis a rozm ry jsou uvedeny v p íloze č. 1. 
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2.4 Doprava na staveništi 

2.4.1 Horizontální doprava 

Staveništ  neumožnuje otáčení nákladních souprav o polom ru otáčení 16 m, které jsou 

využity k p eprav  prefabrikovaných železobetonových stropních dílc  a stavebního materiálu 

dle výkazu vým r, a proto bude ešena jako jednosm rná s omezením rychlosti na 5 km/h. 

K vybudování komunikace bude využita skladba a umíst ní navrhovaných zpevn ných ploch 

budoucího objektu bytového domu H1. Komunikace je navržena v ší ce 6 m ve vzdálenosti 

12 m od budovaného objektu a 3 m od hranic sousedního pozemku. P i výjezdu ze staveništ  

bylo nutné posoudit velikost sm rového oblouku, d ležitou pro pr jezd nákladních souprav. 

Velikost a vyhodnocení sm rového oblouku na výjezdu ze staveništ  jsou uvedeny 

v technické zpráv  širších dopravních vztah  a situaci za ízení staveništ . 

 

K horizontální doprav  materiálu na místo skladování nebo do místa montáže lze využít 

vysokozdvižný vozík. P ízniv jší varianta dopravy materiálu je pomocí stacionárního 

v žového je ábu, který je umíst n v blízkosti p íjezdové komunikace, stavby a skladovacích 

ploch a je zajišt n dosah a nosnost na všechna místa stavby. 

2.4.2 Vertikální doprava 

Vertikální doprava je provád na pomocí stacionárního v žového je ábu Liebherr ř0 EC - B 6 

s vyložením 50 m. Je áb je umíst n na takové pozici mezi dv ma p ekladišti, ze které 

je zajišt na doprava na celé ploše staveništ . Posouzení dosahu a nosnosti pro p epravu 

požadovaného materiálu je obsahem technické zprávy návrhu strojního za ízení. 

2.5 Zázemí pracovník  

Na stavb  bude vybudováno zázemí pro pracovníky pomocí p emistitelných obytných  

a sanitárních kontejner . Buňka stavbyvedoucího je umíst na na takovém míst , aby m l 

požadovaný p ehled o stavb , pohybu osob a techniky p i vjezdu a odjezdu ze staveništ . 

Obytné kontejnery budou napojeny na elekt inu. Sanitární kontejner je napojen na p ívod 

vody a je zajišt n odvod odpadních splašk .   
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2.6 Nakládání s odpady a ochrana životního prost edí 

Na stavb  budou vznikat odpady z provád ní technologické etapy hrubé vrchní stavby. 

Odpady jsou t íd ny dle katalogu do p istavených kontejner  umíst ných na zpevn né ploše 

k tomu určené a následn  odváženy na skládku. Katalog pro zat íd ní odpad  se nachází 

ve vyhlášce č. 3Ř1/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad , seznam nebezpečných odpad  

a seznamy odpad  a stát  pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpad  a postup p i ud lování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad  ĚKatalog odpad ě se zm nami vyhláškami  

č. 503/2004 Sb., č. 16Ř/2007 Sb. a č. 374/200Ř Sb. Dále se ídí zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. 

zákon o odpadech s poslední zm nou č. 16ř/2013 Sb. 

 

B hem výstavby je nutné hlídat hladinu množství vznikajícího hluku a vibrací, která musí 

odpovídat na ízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku  

a vibrací. 

 

Katalog vznikajících odpad  a nakládání s nimi je podrobn  rozepsáno v části ochrana 

životního prost edí. 
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2.7 P íloha č.1: Výpočet spot eby vody a elektrické energie pro staveništ  

2.7.1 Výpočet p íkonu elektrické energie 

STůVEBNÍ STROJE 
P ÍKON 

[kW] 

POČET 
[ks] 

CELKEM 

[kW] 

V ŽOVÝ JE ÁB LIEBHERR ř0 EC - B 32 1 32,00 

KONTINUÁLNÍ MÍCHůČKů M-TEC D40 4 1 4,00 

FLEXIBILNÍ ČERPůDLO M-TEC P50 9,2 1 9,20 

SVÁREČKů KITIN 2040 MIG EURO 5,3 1 5,30 

ELEKTRICKÁ KOTOUČOVÁ PILů Nů BETON 
EVO 305 DISC CUTER 

2,4 4 9,60 

ÚHLOVÁ BRUSKů NůREX 23-26 A 2,3 4 9,20 

VRTůČKů S P ÍKLEPEM NůREX EVP 13 0,65 4 2,60 

OHÝBůČKů BETONÁ SKÉ OCELI 0,72 1 2,88 

PONORNÝ VIBRÁTOR TREMIX 2,2 4 8,80 

P1 INSTůLOVůNÝ P ÍKON STROJ  [kW] 81,45 

 

VNIT NÍ OSV TLENÍ 
P ÍKON 
[kW/m

2
] 

PLOCHA 

[m
2
] 

CELKEM 

[kW] 

KůNCELÁ  STůVBYVEDOUCÍHO 0,02 15,25 0,31 

ŠůTNY PRůCOVNÍK  0,01 30,5 0,31 

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 0,01 15,25 0,15 

OSV TLENÍ INVESTIČNÍHO OBJEKTU 0,001 2281,36 2,28 

P2 INSTůLOVůNÝ P ÍKON VNIT NÍHO OSV TLENÍ [kW] 3,04 

 

VENKOVNÍ OSV TLENÍ 
P ÍKON 

[kW] 

POČET 
[ks] 

CELKEM 

[kW] 

BEZPEČNOSTNÍ OSV TLENÍ 1 7 7,00 

P3 INSTůLOVůNÝ P ÍKON VN JŠÍHO OSV TLENÍ [kW] 7,00 

Nutný p íkon elektrické energie 

S=1,1*√                                   

S=1,1*√                                          

S= 75,94 kVA 

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motoru 

0,8 – koeficient současnosti vnit ního osv tlení 

1 – koeficient současnosti vnit ního osv tlení 
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Nutný p íkon elektrické energie pro realizaci hrubé vrchní stavby je 75,94 kVA.  

2.7.2 Výpočet spot eby vody 

A - VODů PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POT EBů VODY 
PRO 

M RNÁ 
JEDNOTKA 

MNOŽSTVÍ 
ST EDNÍ 

HODNOTA 

POT EBNÉ 
MNOŽSTVÍ 

VODY [l] 

VÝROBů MůLTY m
3
 174,53 

 
200 

OŠET OVÁNÍ 
BETONU 

m
3
 93,47 

 
300 

SPOT EBů VODY PRO PROVOZNÍ ÚČELY 700 

          
  B - VODů PRO HYGIENICKÉ ů SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POT EBů VODY 
PRO 

M RNÁ 
JEDNOTKA 

MNOŽSTVÍ 
ST EDNÍ 

HODNOTA 

POT EBNÉ 
MNOŽSTVÍ 

VODY [l] 

SOCIÁLNÍ ÚČELY 1 D LNÍK 20 40 800 

HYGIENICKÉ 
ÚČELY 

1 D LNÍK 20 45 900 

SPOT EBů VODY PRO HYGIENICKÉ ů SOCIÁLNÍ ÚČELY 1700 

 

Výpočet spot eby vody                  

                                         

Qn  vte inová spot eba vody 

Pn  spot eba vody v l na sm nu 

Kn koeficient nerovnom rnosti pro danou spot ebu 

t doba, po kterou je voda odebírána Ěhod.ě 

 

Dimenze potrubí 

SPOT EBů 
VODY Q [l/s] 

0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 

JMENOVITÁ 
SV TLOST [mm] 

15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

  



37 
 

2.8 P íloha č.2: Obytné kontejnery 

2.8.1 Obytné, kancelá ské a sanitární kontejnery 

Kontejnerový modul  6055x2435x2820mm/2500mm 

Délka: 6055 mm venkovní / 5Ř35 mm vnit ní 
Ší ka: 2435 mm venkovní / 2215 mm vnit ní 

Výška: 
2Ř20 mm venkovní / 2500 mm vnit ní, standardní 
2620 mm venkovní / 2300 mm vnit ní, snížená 

Hmotnost: cca do 2500 kg 

 

Nosná konstrukce 

 Tvo ena ocelovým rámem, sva eným z profil  tloušťky 3 a 4 mm s Ř sva ovanými 

rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opat en antikorozním 

nát rem. 

 

Podlaha 

 Pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu 

 Minerální vlna tloušťky 100 mm, uložená mezi p íčnými ocelovými výztuhami 

 PE – fólie Ěparot sná zábranaě 

 Vod odolná d evot ísková deska V 100, tloušťky 1ř mm nebo cementot ísková deska 

tloušťky 20mm (pro kontejnery se sprchou) 

 PVC podlahová krytina - mramorovaná, tloušťka 1,4 mm. Nosnost Ězatíženíě podlahy: 

standardn  2,5 kN/m2. 

St ny 

 Lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm 

 Minerální vlna tloušťky Ř0 mm, uložená mezi p íčnými ocelovými výztuhami 

 D ev né hranoly Ěp erušení tepelného mostuě 

 PE – fólie Ěparot sná zábranaě 

 Bílá laminovaná d evot ísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profil  bílé 

barvy 

 U podlahy a stropu okapové lišty bílé barvy. 
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P íčky 

 Laminovaná d evot íska bílé barvy, vsazená do plastových profil  bílé barvy.  

U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 

 

St echa 

 Nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,Ř mm 

 Minerální vlna tloušťky 100 mm 

 D ev né hranoly Ěp erušení tepelného mostuě 

 PE – fólie Ěparot sná zábranaě 

 Podhled laminovaná d evot ísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových 

profil  

 Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. 

 Nosnost Ězatíženíě: standardn  1,5 kN/m2
. 

 

Vn jší dve e 

 Vn jší dve e ocelové – pozinkovaný plech, tepeln  izolované Ř10x1ř70 mm, lakované 

v barv  kontejneru, uvnit  bílé, s kováním klika/klika a vložkou FůB. Dve e jsou 

opat eny gumovými dorazy. 

 

Vnit ní dve e 

 D ev né standardní, plné, bílé Ř00x1ř70 mm, opat ené kováním klika/klika a zámkem 

 

Okna 

 Plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá, dvouk ídlé, otvíravé, sklopné 

1800x1200mm, voliteln  opat ené vnit ní hliníkovou žaluzií, venkovní plastovou 

roletou nebo pozinkovanou m íží 

 

Elektroinstalace 

 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000, tažená ve st nách kontejneru,  

se samostatným rozvad čem, zapušt nými vypínači a zásuvkami. 

 Rozmíst ní rozvad če, vypínač , zásuvek, sv tel, apod., dle situačního nákresu. 

 Rozvad č na omítku Ř nebo 12 MOD       

 Proudový chránič 40/4/003, dI=30mů      
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 Jističe: 

 1x sv telný okruh, 10A/B 

 1x zásuvkový okruh, 16ů/B 

 1x zásuvkový okruh, 16ů/B ĚZT1ě samostatná zásuvka pro topení 

 1x zásuvkový okruh, 16ů/B ĚZB1ě samostatná zásuvka pro bojler 

 1x zásuvkový okruh, 16ů/B ĚZK1ě samostatná zásuvka pro klimatizační jednotku 

 Vypínače a zásuvky dle p dorysu 

 Svítidlo zá ivkové 1x36W, OMS PlastM 136, IP40      

 Svítidlo zá ivkové 2x36W, OMS PlastM 236, IP40      

 Svítidlo zá ivkové 1x5ŘW, OMS PlastM 15Ř, IP40      

 Svítidlo zá ivkové 1x36W, OMS Tornado 136, IP65 (prostor sprchy)   

 Svítidlo žárovkové 60W, stropní, kulaté, standardní     

 Ventilátor Ěodv trání WC, sprchaě, ø100 mm, s dob hem  

 P ívod elekt. proudu - venkovní nást nná krabice Spels ůBOX 40 se svorkovnicí, 

umíst ná u sloupu a dolního rámu kontejneru, Ěp ívodní kabelové vedení, kabel 

CYKY-J 5x4) 

 

Vytáp ní: 

 kontejner je vybaven záv sným st novým konvektorem 500W – 2000W, 

s vestav ným termostatem, se samostatným jišt ním a samostatnou zásuvkou 

 

Odv trávání: 

 P irozené odv trávání prostoru okny 

 Nucené odv trávání WC, ventilátor ø100mm s dob hem, ovládaný společn   

s osv tlením 

 

Sanitární vybavení 

 kabinka z laminované d evot ísky, bílé barvy 

 WC kombi splachovací 

 schránka toaletního papíru 

 umyvadlo velké se sm šovací baterií  

 zrcadlo, v šák Ěháčekě 
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 police nad umyvadlem Ěb žná plastováě 

 pisoár s tlačítkovým ventilem 

 pisoárová p íčka 

 bojler ůriston 5l/2kW, pro jedno odb rové místo 

 bojler nást nný ůriston Ř0l/2kW, 120l/2kW, 150l/2kW 

 sprchovací box Ř10xŘ10x250 mm s baterií, TEIKO POLY se záv sem  

 rozvod vody a odpadu v plastu, tažený na st nách kontejneru 

 1x p ívod vody Ěø3/4”ě, 1x odpad Ěø100mmě. 

 

Rozvod vody po st nách kontejneru v plastovém potrubí. Odpadní potrubí plastové, tažené  

na st nách kontejner , vyvedeno, dle nákresu. Prostup odpadního potrubí i p ívodu vody 

st nou nebo podlahou kontejneru. 

 

Montáž a instalace kontejneru 

Kontejnery se pokládají na rovný zpevn ný podklad nebo základové pásy. Na manipulaci  

je pot ebný je áb. 

 

Montáží se rozumí p im ené ustavení kontejnerových modul  na p edem p ipravené 

základové pásy. 

Propojení jednotlivých modul  p ívody elektrické energie a propojení uzemňovacími 

propojkami. 

 

Součástí dodávky je i samostatná výchozí tlaková zkouška t snosti vodoinstalace sanitárního 

kontejneru provedená ve výrobním závod  ve m st  ůlbrechticích. Tlakovou zkoušku 

vodoinstalace a následné p ípadné dot sn ní po p ipojení kontejner  k rozvod m si musí 

provést zákazník sám a na vlastní náklady. Ěodstran ní net sností vzniklých p i p eprav   

a vykládce kontejner ě 

 

Ke kontejneru je nutné p ivést samostatn  jišt ný p ívod elektrické energie, provést 

p izemn ní v souladu s ČSN a provést revizi elektrického za ízení. 
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Obr. 2-1: Obytný kontejner OK1 – šatny pracovník  [8] 

 

Obr. 2-2: Obytný kontejner OK10 – kancelá  stavbyvedoucího [8] 

 

Obr. 2-3: Obytný kontejner SůN20-01- sanitární vybavení [8] 
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2.8.2 Skladovací kontejnery 

Skladový kontejner 10’ 3000 x 2435 x 2600 mm, 

Hmotnost: 1150 kg 

 

Skladový kontejner 20’ 6055 x 2435 x 2600 mm, 

Hmotnost: 1850 kg 

 

Konstrukce 

 Sva eny z ohýbaných ocelových profil  tloušťky 3 a 4 mm. V rozích kontejneru jsou 

sva ované rohové kostky z plechu tloušťky 4 a 6 mm, ve kterých jsou vypáleny otvory 

pro manipulaci. Kontejnery nejsou standardn  vybaveny otvory pro 

manipulaci vysokozdvižným vozíkem. 

 

St ny 

 Tvo eny lakovaným trapézovým plechem tloušťky 1,5 mm, který je pevn  p iva en  

do ocelového rámu kontejneru. 

 

Strop 

 Tvo en hladkým lakovaným plechem tloušťky 2 mm, který je p iva en  

na vyspádované st ešní nosníky. 

 

Podlaha 

 Vyztužena podlahovými nosníky a je standardn  krytá lakovaným rýhovaným  

nebo slzičkovým ocelovým plechem tloušťky 3 mm odolným proti skluzu. 

 

Dve e/vrata 

 Standardn  jsou v čele skladového kontejneru dvouk ídlá ocelová vrata 

2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým t sn ním. Gumové t sn ní zajišťuje 

skladový kontejner proti zatékání dešťové vody. Tato vrata mohou být dle požadavku 

zákazníka umíst na i na podélné st n  kontejneru. 

 

  



43 
 

Obr. 2-4: Skladovací kontejner SK20 [8] 

 

Obr. 2-5: Skladovací kontejner SK10 [8] 
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3.1 Stroje 

3.1.1 Nákladní automobil IVECO STRůLIS HI – WAY AS 260S46 Y/FSGV 

Nákladní automobil IVECO bude tvo it společn  s náv sem SCHWůRZMÜLLER soupravu 

sloužící k dodávce stavebního materiálu dle výkazu vým r ze stavebnin a panelárny. 

Obr. 3-1: Nákladní automobil IVECO STRůLIS HI – WAY [9] 

 

Rozm ry automobilu 

A  Rozvor      4 800+1 395 mm 

B Celková délka     9 803 mm 

C Začátek kabiny od p ední nápravy  1 410 mm 

D P evis rámu od osy zadní nápravy   2 073 mm 

E  Maximální ší e kabiny    2 550 mm 

F  Čelo nástavby od p ední nápravy   920 mm 

K  Celková výška bez nástavby    3 662 mm 

L  Výška rámu Ězatíženo / nezatíženoě   845/890 mm 

M  Rozchod kol p ední nápravy    2 042 mm 

N  Rozchod kol zadní nápravy    1 820 mm 

P  Sv tlá výška      155 mm 

 

Hmotnosti 

Celková hmotnost vozidla    8 240 kg 

Celková hmotnost soupravy    44 000 kg 

Povolené zatížení zadní nápravy   11 500 kg 
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Povolené zatížení p ední nápravy   6 700 kg 

Výkon       338 kW  

3.1.2 Valníkový náv s 3 - nápravový SCHWůRZMÜLLER 

3 – nápravový náv s bude sloužit pro p epravu stavebního materiálu dle výkazu vým r. 

Společn  s nákladním automobilem IVECO tvo í soupravu, která byla použita k posouzení 

kritických úsek  na trase dodávky. V p ípad  pot eby je možné náv s celý zaplachtovat. 

Obr. 3-2: Náv s SCHWůRZMÜLLER [10] 

Obr. 3-3: Rozm rové ešení náv su SCHWůRZMÜLLER [10] 

 

Rozm ry náv su 

Vnit ní délka ložné plochy    13 620 mm 

Vnit ní ší ka ložné plochy    2 480 mm 

Celková ší ka      2 550 mm 

Ložná výška cca 125 mm nad výškou točnice tahače.          
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Hmotnosti 

Celková hmotnost soupravy Ěpovolenáě   42 000 kg 

Celková hmotnost Ětechnickáě    39 000 kg 

Zatížení náprav Ětechnickéě     27 000 kg 

Zatížení točnice Ětechnickéě    12 000 kg 

Vlastní hmotnost cca      5 600 kg 

3.1.3 Náv sový podvalník GOLDHOFER 3 - nápravový SPZ-DL 3-24/100 A  

3 – nápravový podvalník bude použit společn  s nákladním automobilem IVECO k p evozu 

prefabrikovaných dílc  z panelárny. Posouzení pr jezdu soupravy v kritických bodech  

na trase dodávky materiálu je vypracováno v technické zpráv  širších dopravních vztah . 

Obr. 3-4: Náv sový podvalník GOLDHOFER [11] 

Obr. 3-5: Rozm rové ešení náv sového podvalníku GOLDHOFER [11] 

 

Rozm ry náv su 

Vnit ní délka ložné plochy    13 960 mm 

Vnit ní ší ka ložné plochy    2 490 mm 

Celková ší ka      2 550 mm 

Ložná výška cca 125 mm nad výškou točnice tahače.  
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Hmotnosti 

Užitné zatížení     26 801 kg 

Celková hmotnost     36 801 kg 

Zatížení 4. nápravy     10 800 kg 

Zatížení ostatní nápravy 3 nápravy   3x8 667 kg  

Vlastní hmotnost cca      10 000 kg 

3.1.4 Samostavitelný v žový je áb LIEBHERR 120 K. 1 

Rychlostavitelný je áb 120 K. 1 má teleskopickou p íhradovou v ž ze sva ovaných profil   

a šplhací za ízení. Je áb je navržen s vyložením 40 m a to s ohledem na p epravu nejt žšího, 

nejvzdálen jšího, nejbližšího a nejvzdálen jšího nejt žšího b emene, kterými je lodžiový 

prefabrikovaný stropní panel ve vzdálenosti 33 m a hmotnosti 2,62 t. Je áb je umíst n  

ve vzdálenosti 2,1 m od budoucího objektu a je umíst n mezi dv mi p ekladišti vedle 

p íjezdové cesty. Umíst ní je zvoleno takové, aby je áb zajistil horizontální a vertikální 

dopravu v rámci celého staveništ . 

 Obr. 3-6: V žový je áb LIEBHERR 120 K. 1 [12] 
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Technické parametry 

Výška zdvihu      15,5 – 32,8 m 

Max. nosnost      4 000 kg 

Vyložení      40 m/ 2 700 kg 

Nutný p íkon      32 kVA 

Obr. 3-6: Tabulka únosnosti je ábu LIEBHERR [12] 

3.1.5 ůutodomíchavač STETTER C3, BASIC LINE, na podvozku Tatra T 158 

ůutodomíchávač na podvozku Tatra ŘxŘ bude použit spolu s čerpadlem SCHWING  

p i betonáži ztužujících v nc  a dobetonávek vodorovných konstrukcí. 

 Obr. 3-7: Autodomíchávač na podvozku Tatra T 15Ř [13] 

Technické informace Tatra T 15Ř 

Rozvor       2 150 + 2 300 + 1 320 mm 

Maximální ší e kabiny     2 550 mm 

Celková výška automobilu     3 350 mm 

Celková délka      8 370 mm 
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Hmotnost vozidla     8 750 kg 

Max. rychlost      85 km/h 

Obr. 3-Ř: Nástavba autodomíchávače STETTER C3 [13] 

Technické parametry nástavby 

A Pr m r bubnu     2 300 mm 

B Výška násypky    2 499 mm 

C Pr jezdová výška    2 503 mm 

D Výsypná výška    1 101 mm 

Hmotnost nástavby     4 350 kg 

Objem bubnu      8 m
3
 

Polom r otáčení     9 500 mm 

3.1.6 ůutočerpadlo SCHWING S 39 SX na podvozku MAN TGX 

ůutočerpadlo bude použito spolu s autodomíchávačem k betonáži v nc  a dobetonávek 

vodorovných konstrukcí. Navrženo je čerpadlo S 39 SX, aby bylo možné provést betonáž  

ze zpevn ných ploch, které se nacházejí pouze na jedné stran  objektu. 

Obr. 3-ř: ůutočerpadlo SCHWING S 43 SX [13] 
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Technické parametry 

Rozvor       1 155 + 3 780 + 1 350 mm 

Max. ší e kabiny     2 550 mm 

Celková výška     3 927 mm 

Celková hmotnost     29 000 kg 

Celková délka      11 978 mm 

Ší ka zapatkování p edních podp r   7 940 mm 

Ší ka zapatkování zadních podp r   6 400 mm 

Vertikální dosah     38 700 mm 

Horizontální dosah     34 650 m 

Dopravní potrubí     DN 125 

Max. dopravované množství    164 m
3
/h 

Obr. 3-10: Dosah čerpadla SCHWING S 39 SX [13] 



54 
 

Nejvzdálen jší místo, na které je nutné, aby čerpadlo dosáhlo z míst jeho rozložení, 

je ve vzdálenosti 30 m a ve výšce 12, ř5 m. 

3.1.7 AVIA D120 s hákovým nosičem kontejner  

Nákladní automobil ůVIů D120 s hákový nosičem kontejner  bude na stavb  využit 

k odvozu velkoobjemových kontejner  rozm r  4200x2000x1620 mm, které na stavb  plní 

funkci skladování staveništních odpad . 

Obr. 3-11: Nákladní automobil ůVIů D120 [14] 

Technické informace 

A Rozvor      4 500 mm 

B Vzdálenost konce rámu od zadní nápravy 2 020 mm 

C Celková délka     7 745 mm 

D Vzdálenost kabiny od zadní nápravy  3 830 mm 

E Rozvor p edních kol    1 845 mm 

F  Rozvor zadních kol    1 740 mm 

Hmotnost automobilu     3 685 kg 

Nosnost automobilu     8 305 kg 

Celková hmotnost     11 990 kg 

Max. zatížení p ední nápravy    4 200 kg 

Max. zatížení zadní nápravy    8 200 kg  
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Obr. 3-12: Hákový nosič kontejner  [15] 

Technické informace 

O Výška rámu p i sklopení háku  225 mm 

L Celková délka rámu    3 300 mm 

K  Max. úhel vyklopení    4ř° 

R Max. polom r vyklopení   1 809 mm 

H Výška háku     1 000 mm 

X Max. posun háku    700 mm 

CH Výška podvozku    900 mm 

DS Min. výška vyložení    664 mm 

Min. délka kontejneru    2 800 mm 

Max. délka kontejneru    4 300 mm 

Hmotnost      1 079 kg 

Zvedací vykláp cí výkon    8 000 kg 

 

P epravu kontejner  o maximální povolené délce je nutno provád t pouze s výsuvným 

nárazníkem.  
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3.1.8 Silostav č náv s od firmy M - TEC 

Silostav č bude sloužit k p eprav  a následné manipulaci s kapsovým silem o objemu 20 m3
, 

které na stavb  slouží ke skladování suché maltové sm si. 

 

Technické údaje 

Vlastní hmotnost     8 500 kg 

Zdvihací síla      28 000 kg 

P ípustná celková hmotnost    28 000 kg 

Celková délka      7 000 mm 

Ší ka       2 550 mm 

Úhel klopení      100° 

3.1.9 Transportní kapsové silo 

Kapsové silo bude umíst no na zpevn né ploše míchacího centra a bude sloužit ke skladování 

suché maltové sm si. 

Obr. 3-13: Transportní kapsové silo [16] 

Technické informace 

Objem       20 m
3
 

Výška       6 600 mm 

Pr m r       2 500 mm 

Max. provozní tlak     0 – 6 bar 

Materiál      ocelové plechy 
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3.1.10 Kontinuální míchačka D 100 

Kontinuální míchačka bude sloužit k míchání zdícího materiálu ze zásobníkového sila. 

Zpracovává suché sm si o zrnitosti do 6 mm. Míchačka je p ímo montovaná na zásobníkové 

silo a je napojena na p ívod vody a elektrické energie.  

Obr. 3-14: Kontinuální míchačka D100 [16] 

Technické informace 

Dopravované množství    100 l/min 

Hnací motor      5,5kW 400 V, 50 Hz 

Elektrická p ípojka     400 V, 50 Hz, 3 fáze 

Rozm ry      2352 x 399 x 350 mm 

Hmotnost      150 kg 

P ípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou GEKů, pot ebný tlak vody min. 2,5 bar  

p i b žícím stroji. 

3.1.11 Flexibilní čerpadlo P50 

Použije se k čerpání rozmíchané zdící malty zrnitosti do Ř mm na místo použití. 

Obr. 3-15: Flexibilní čerpadlo P50 [16] 
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Technické informace 

Dopravované množství    30 – 140 l/min 

Dopravní vzdálenost     120 m 

Dopravní výška     40 m 

Podávací tlak      30 bar 

Hnací motor      5,5 - 9,2 kW, 400 V, 50 Hz 

Rozm ry      2100 x 590 x 620 mm 

Hmotnost      170 kg 

P ípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou GEKů, pot ebný tlak vody min. 2,5 bar  

p i b žícím stroji. 

3.1.12 Vysokozdvižný vozík DESTů DG 25 

Vozík bude využit ke složení stavebního materiálu na p ekladišt  P1, který bude p ivezen 

soupravou nákladního automobilu a náv su. 

Obr. 3-16: Vysokozdvižný vozík DESTů [17] 

Technické informace 

h1 Výška spušt ného zvedacího za ízení 2 430 mm 

h2 Volný zdvih     150 mm 

h3 Zdvih      3 275 mm 

h4 Výška vyjetého zvedacího za ízení  4 015 mm 

h6 Výška ochranného rámu kabiny  2 150 mm 

h7 Výška sedadla     1 095 mm 

h10  Výška záv su tažného za ízení  620 mm 

l1 Celková délka     3 840 mm 
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l2 Délka včetn  zadní části vidlic  2 640 mm 

b1 Celková ší ka     1 270 mm 

s  Tloušťky vidlic    40 mm 

e Ší ka vidlic     100 mm 

L Délka vidlic     1 200 mm 

b3 Ší ka nosiče vidlic    1 070 mm 

m1 Sv tlost pod zvedacím za ízením  66 mm 

m2 Sv tlost ve st edu rozvoru kol  107 mm 

wa Polom r otáčení    2 370 mm 

Ast Prac. uličky u palet 1000x1200 mm  3 990 mm 

y Rozvor kol     1 750 mm 

x Vzdálenost b emene    470 mm 

c Vzdálenost t žišt  b emene   500 mm 

 Vlastní hmotnost    4 200 kg 

 Nosnost     2 500 kg    

3.2 Ruční elektrické ná adí 

3.2.1 Svá ečka KITin 2040 MIG EURO 

Svá ečka bude použita ke sva ování ocelové výztuže v nc  a prefabrikovaných dílc   

p i provád ní vodorovných konstrukcí p ímo na objektu a p i p íprav  oceli na skládce 

výztuže.  

Obr. 3-17: Svá ečka KITin [18] 

Technické informace 

Napájení      230 V 

P íkon       12 A/5,3 kVA 
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Rychlost podávání     1 - 11 m/min 

Rozsah sva ovacího proudu    20 – 150 A (CO2), 20 – 170 A (CO2+Ar) 

Rozm ry      470x200x310 mm 

Hmotnost      11,2 kg 

3.2.2 Úhlová bruska NůREX EBU 23 – 26 A 

Použití pro velké množství druh  práce, ale nejvíce se počítá s jejím využitím p i p íprav  

výztuže do vodorovných konstrukcí a ztužujících v nc . 

Obr. 3-18: Úhlová bruska NůREX [19] 

Technické informace 

Napájecí nap tí     230 – 240 V 

P íkon       2 600 W 

Max. Ø kotouč      230 mm 

Hmotnost      6 kg 

3.2.3 Vrtačka s p íklepem NůREX EVP 13 E – 2H3 

Obr. 3-19: Vrtačka s p íklepem NůREX [19] 

Technické informace 

Napájecí nap tí     230 – 240 V 
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P íkon       650 W 

Ø upínacího kruhu     43 mm 

Hmotnost      6 kg 

3.2.4 Elektrická kotoučová pila na beton EVO305 DISC CUTTER 

Použití k p ípadnému ezání stavebního materiálu jako betonu nebo zdících prvk . 

Obr. 3-20: Elektrická kotoučová pila na beton [20] 

Technické informace 

P íkon       2 400 W 

Max Ø kotouč      305 mm 

Hmotnost      9,4 kg 

3.2.5 Benzínová et zová pila STIHL MS 231 

Pila bude použita p i p íprav  eziva, které poslouží k vytvo ení bedn ní monolitických 

konstrukcí. 

Obr. 3-21: Benzínová et zová pila STIHL [21] 

Technické informace 

Výkon       2  kW 

Zdvihový objem     40,6 cm
3
 

Hmotnost      4,9 kg 

Hladina akustického výkonu    112 dB 
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Hladina akustického tlaku    102 dB (A) 

3.2.6 Ohýbačka betoná ské oceli HB 16 

Elektrická hydraulická ohýbačka oceli pr m r  max. 16 mm, hladce ohýbá až do úhlu 135 °. 

Obr. 3-22: Ohýbačka betoná ské oceli HB 16 [22] 

Technické informace 

Nap tí       230 V 

P íkon       720 W 

Rozm ry      585x195x205 mm 

Hmotnost      15 kg 

Ohýbací kapacita     3 kusy Ø 10 mm, 2 kusy Ø 12 mm 

3.2.7 Ponorný vibrátor TERMIX VH 48 

Ponorný vibrátor bude využit p i provád ní vodorovných nosných konstrukcí pro zhutn ní 

ztužujících v nc  a dobetonávek. 

Obr. 3-23: Ponorný vibrátor TERMIX [23] 

Technické informace 

Nap tí       230 V 

P íkon       2,3 kW 

Hmotnost      5,1 kg 

Pr m r hlavice     48 mm 

Délka hlavice      370 mm 

Délka ohebné h ídele     1 m 
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4.1 Informace o míst  výstavby 

Místo výstavby se nachází ve m st  Čáslav, a to konkrétn  v části Nové M sto. M sto leží 

ve St edočeském kraji a spadá pod okres Kutná Hora. Dostupné je ze silnice I. t ídy I/3Ř, 

na kterou se napojuje silnice II. t ídy II/337, po které vede naplánovaná trasa až do ulice 

Prokopa Holého, kde je umíst no staveništ . 

4. 2 Popis trasy dodávky materiálu 

Doprava veškerého materiálu pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby bude zajišt na 

na trase Vrdy – Čáslav. Délka trasy tam i zp t činí 14, 5 km, celá tato trasa vede 

po neplaceném úseku silnic I. a II. t ídy. 

Obr. 4-1: Trasa dodávky materiálu [24] 

 

Trasa začíná v bod  C v ulici Chrudimská 47 v obci Vrdy (PSČ 2Ř5 71ě, kde se nachází firma 

GOLDBECK Prefabeton s.r.o, zajišťující dodávku prefabrikovaných stropních dílc  

SPIROLL. Odtud pokračuje po silnici I. t ídy I/17 do bodu B v obci Vrdy ĚPSČ 2Ř5 71ě, 

 kde sídlí Stavebniny Čapek, které na stavbu dodávají stavební materiál dle výkazu vým r. 

Trasa dále vede po stejné silnice I. t ídy I/17 až k nájezdu na silnici I. t ídy I/3Ř kolem 

cílového m sta sm rem na Havlíčk v Brod. Na první k ižovatce trasa odbočí vpravo do m sta 

Čáslav ĚPSČ 2Ř6 01ě a dále bude pokračovat po silnici II. t ídy II/337 na k ižovatku ulice 

Jeníkovská a ulice Prokopa Holého, kde zahne doleva k cíli trasy do bodu A v areálu 

bývalých kasáren Prokopa Holého.  
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4.3 Posuzované body na trase 

Na trase dodávky materiálu bylo nutné posoudit n kolik kritických úsek  z hlediska 

pr jezdnosti dané soupravy. Byly to polom ry sm rových oblouk  k ižovatek p i vjezdu  

a výjezdu z dodavatelských firem, vjezdu a výjezdu ze staveništ  a p i napojení komunikací 

odlišných t íd. Pr jezdné výšky pod železničním mostem a mostem pro p ší nad silnicí 

I. t ídy I/3Ř.  

Obr. 4-2: Body posouzení na trase [24] 

4.4 Posuzované soupravy tahače s náv sem  

Souprava, pro kterou je nutné posouzení kritických úsek  na trase, je použita pro p epravu 

prefabrikovaný stropních dílc  SPIROLL a stavebního materiálu dle výkazu vým r. Jedná 

se o soupravu nákladního automobilu značky SCůNIů, t ínápravového valníkového náv su 

SCHWARZMÜLLER a podvalníku GOLDHOFER. Celková délka souprav je 16,5 m 

a polom r otáčení je 16 m. Plné využití výrobcem p edepsané nosnosti náv s  je 27 t, vlastní 

hmotnost prázdného náv s  je 6,2 t, spolu s hmotností automobilu, která je Ř,3 t, činí celková 

hmotnost souprav 41,5 t. Výška podvalníku p i p eprav  prefabrikovaných stropních panel  

SPIROLL a dodržení p epravních pravidel t chto výrobk  nep ekročí výšku automobilu, která 

je 3,662 m. B hem p epravy stavebního materiálu dle výkazu vým r na valníku je možné 

použití zaplachtování, p i kterém je výška náv su 4 m. 
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Obr. 4-3: Detaily bod  1, 2, 3 [24] 

4.5 Posouzení kritických úsek  na trase 

Souprava má p i p eprav  prefabrikovaných stropních panel  SPIROLL výšku 3,662 m. 

B hem dopravy stavebního materiálu dle výkazu vým r dosahuje výšky 4 m. V obou 

p ípadech je polom r otáčení 16 m. 

 

Bod C – Výjezd z GOLDBECK Prefabeton s.r.o, ulici Chrudimská 47, 285 71 Vrdy 

Polom r sm rového oblouku na výjezdu z panelárny je 20 m 

Polom r otáčení soupravy na p epravu prefabrikovaných stropních panel  je 16 m 

Polom r sm rového oblouku na výjezdu VYHOVUJE na polom r otáčení soupravy 

Obr. 4-4: Výjezd z panelárny [24] 

 

Bod B – Výjezd ze Stavebnin Čapek, Vrdy 27Ř, 2Ř5 71 Vrdy 

Polom r sm rového oblouku na výjezdu ze stavebnin je 20 m 

Polom r otáčení soupravy na p epravu stavebního materiálu dle výkazu vým r je 16 m 

Polom r sm rového oblouku na výjezdu VYHOVUJE na polom r otáčení soupravy 
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Obr. 4-5: Výjezd ze stavebnin [24] 

 

Bod 1.1 – Začátek nájezdu ze silnice I. t ídy I/17 na silnici I. t ídy I/3Ř 

Bod 1.2 – Konec nájezdu ze silnice I. t ídy I/17 na silnici I. t ídy I/3Ř 

Polom r oblouk na začátku i na konci nájezdu je 20 m 

Polom r otáčení soupravy na p epravu stavebního materiálu a stropních dílc  je 16 m 

Polom ry sm rových oblouk  VYHOVUJÍ na polom r otáčení soupravy 

Obr. 4-6: Začátek nájezdu ze silnice I/17[24]  Obr. 4-7: Konec nájezdu ze silnice I/17[24] 

 

Bod 2.1 – Železniční most p es silnici I. t ídy I/3Ř 

Pr jezdná výška pod železničním mostem je 5 m 

Výška soupravy pro p epravu prefabrikovaných stropních dílc  SPIROLL je 3,662 m 

Výška soupravy pro p epravu stavebního materiálu dle výkazu vým r je 4 m 
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Pr jezdná výška pod železničním mostem VYHOVUJE pro ob  soupravy 

Obr. 4-Ř: Železniční most p es silnici I. t ídy I/3Ř [24] 

 

Bod 2.2 – P ší most p es silnici I. t ídy I/3Ř 

Pr jezdná výška pod železničním mostem je Ř m 

Výška soupravy pro p epravu prefabrikovaných stropních dílc  SPIROLL je 3,662 m 

Výška soupravy pro p epravu stavebního materiálu dle výkazu vým r je 4 m 

Pr jezdná výška pod železničním mostem VYHOVUJE pro ob  soupravy 

Obr. 4-ř: P ší most p es silnici I. t ídy I/3Ř [24] 

 

Bod 3 – sjezd ze silnice I. t ídy I/3Ř na silnici II. t ídy II/337 

Polom r oblouk na sjezdu ze silnice I/3Ř na silnici II/337  je 20 m 

Polom r otáčení soupravy na p epravu stavebního materiálu a stropních dílc  je 16 m 



72 
 

Polom r sm rového oblouku na sjezdu VYHOVUJE na polom r otáčení soupravy 

Obr. 4-10: Sjezd ze silnice I. t ídy I/3Ř na silnici II. t ídy II/337 [24] 

 

Bod A – Trasa dopravy materiálu v okolí staveništ  

Trasa v okolí staveništ  vede po silnici II. t ídy II/337 až na k ižovatku ul. Jeníkovská 

a ul. Prokopa Holého, kde odbočí vpravo a pokračuje skrz staveništ  až do ul. V B ízkách.  

P i odjezdu vede ul. V Toufárn  až na k ižovatku s ulicí Žitenická, kde odbočí vpravo  

a na konci ulice se vrátí zp t na silnici II. t ídy II/337.   

Obr. 4-11: Trasa dopravy materiálu v okolí staveništ  [24] 
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Bod A.1 – K ižovatka ulice Jeníkovská a ulice Prokopa Holého 

Polom r sm rového oblouk k ižovatky ul. Jeníkovská a ul. Prokopa Holého je 20 m 

Polom r otáčení soupravy na p epravu stavebního materiálu a stropních dílc  je 16 m 

Polom r sm rového oblouku na sjezdu VYHOVUJE na polom r otáčení soupravy 

 

Vjezd na staveništ  se nachází v ul. Prokopa Holého na p ímém úseku komunikace, a proto 

není nutné posouzení polom ru sm rového oblouku a nic nebrání vjezdu obou souprav tahače 

s náv sem. Vjezd bude opat en značením upozorňujícím na vjezd vozidel na staveništ , 

zákazem vjezdu mimo vozidla stavby a dále zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

Obr. 4-12: k ižovatka ul. Jeníkovská a ul. Prokopa Holého [24] 

 

Bod A.2 – výjezd je umíst n na konci vozovky vedoucí skrz staveništ  v ul. V B ízkách. 

Polom r sm rového oblouku p i výjezdu ze staveništ  je 20 m, což VYHOVUJE pro ob  

stanovené soupravy tahače s náv sem. U výjezdu ze staveništ  bude umíst no značení 

upozorňující na výjezd vozidel ze stavby, zákaz vjezdu a zákaz vstupu nepovolaným osobám. 

 

Výjezd a vjezd na staveništ  je blíže ešen v rámci situace za ízení staveništ . 

 

Bod A.3 – k ižovatka ulice Žitenická a ulice V Toufárn  

Polom r oblouk odbočky z ul. Žitenická do ul. V Toufárn  je 20 m 

Polom r otáčení soupravy na p epravu stavebního materiálu a stropních dílc  je 16 m 
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Polom r sm rového oblouku odbočky VYHOVUJE na polom r otáčení soupravy 

Obr. 4-13: K ižovatka ul. Žitenická a ul. V Toufárn  [24] 

 

Bod A.4 – k ižovatka ulice Jeníkovská a ulice Žitenická 

Polom r sm rového oblouk odbočky z ul. Jeníkovská do ul. Žitenická je 20 m 

Polom r otáčení soupravy na p epravu stavebního materiálu a stropních dílc  je 16 m 

Polom r sm rového oblouku odbočky VYHOVUJE na polom r otáčení soupravy 

Obr. 4-14: K ižovatka ul. Jeníkovská a ul. Žitenická [24] 

4.6 Doprava čerstvého betonu 

Dodávku čerstvého betonu zajišťuje firma SLůNů STůV nacházející se na adrese K Dílnám 

684, 2Ř0 02 Kolín. Čerstvý beton bude na místo stavby dopravována pomocí 

autodomíchávače STETTER C3 na podvozku Tatra T 15Ř s objemem bubnu 8 m
3
. Dopravní 

vzdálenost od místa stavby je 20 km. B hem dopravy je nutné dodržet nejdelší dobu 

pro dopravu a zpracování čerstvého betonu, která je ř0 min. Pr m rná rychlost napln ní 
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autodomíchávače betonárnou se pohybuje kolem 10 min. Na trase dopravy, autodomíchávač 

dosahuje pr m rné rychlosti 60 km/h, která stanovuje dobu p epravy na 20 min. Zbylý čas 

je vymezen pro zpracování autočerpadlem a stavebními d lníky na míst  stavby. 

 

Podlaží 
Beton 

ztužující 
pásy [m3] 

Beton 
dobetonávky 

[m3] 
Celkem 

ůutodomíchávač 
[m3] 

Pot eba 
ůutodomíchávač  

1NP 15 0,89 16 8 2 

2NP 22 0,97 23 8 3 

3NP 22 0,97 23 8 3 

4NP 15 0,55 16 8 2 

 

 

Obr. 4-15: Trasa dopravy čerstvého betonu [24] 

 

Trasa vede po hlavní komunikace I. t ídy I/3Ř a poté zahne na silnici II. t ídy II/337 ve m st  

Čáslav. Rozm ry autodomíchávače nep esahují rozm ry b žného tahače bez náv su, a proto 

na trase nevznikají kritické body, které by bylo nutné posoudit na pr jezd. 
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4.7 Doprava uvnit  staveništ  

Doprava na staveništi bude jednosm rná, vedena po 6 m široké komunikaci. Vzdálenost 

okraje vozovky od pevných částí okolní zástavby a plánovaného objektu je 7 m. Podélný 

sklon nesmí p esahovat 15 % a p íčný sklon je 2-4 %. Ke zbudování vozovky se v maximální 

mí e využije místo a skladba nov  navržených pojezdových ploch, parkovišť a chodník  

budoucího objektu. Skladbu tvo í zhutn ná zemina, 100 mm št rkopísku o pr m ru 0-8 mm, 

200 mm drceného kameniva o pr m ru 16-32 mm a 100 mm drceného kameniva o pr m ru 

8-16 mm zpevn ného betonem. 

 

Uvnit  staveništ  bude rozmíst no značení p ikazující zm nu rychlosti na 5 km/h a značení 

p ikazující sm r jízdy staveništní techniky.  

 

Polom ry sm rových oblouk  k ižovatek, výjezd  z dodavatelských firem a výjezdu 

ze staveništ  byly zm eny v mapových podkladech. T ídy, popisy místních komunikací  

a pr jezdné výšky most  vyskytujících se na trase dopravy materiálu byly zjišt ny pomocí 

webové mapové aplikace silniční a dálniční sít  ČR provozované editelstvím silnic a dálnic.   

4.8 Zvláštní užívání 

V ulici Žitenická, která je využívána p i odjezdu prázdných souprav nákladního automobilu  

s náv sem, je umíst no značení zakazující pr jezd vozidel s hmotností nad 6 t. Nákladní 

soupravy tuto hmotnost p esahují, a proto je nutné podat žádost o zvláštní užívání místní 

komunikace. Povolení o zvláštním užívání místní komunikace z d vodu p ekročení povolené 

nejvyšší hmotnosti podle § 40 zákona č. 13/1řř7 Sb. nejnov jších zm n zákonem č. 1Ř/2012 

Sb. vydává odbor dopravy M stského ú adu v Čáslavi. 

 

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace musí obsahovat podle § 40 zákona  

č. 104/1řř7 Sb. nejnov jších zm n zákonem č. 26/2014 Sb.  

 Účel, rozsah a dobu p epravy, zda a kdy se bude opakovat. 

 Návrh trasy p epravy s p esným uvedením pr b hu a p ibližným uvedením časového 

plánu p epravy. 

 Druh, typ a státní poznávací značky vozidel, která budou p i p eprav  použita. 
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 Hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozm r, hušt ní 

a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší polom r otáčení vozidla nebo 

soupravy a tomu odpovídající nejmenší vn jší polom r otáčení. 

 Nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozm r  a umíst ní nákladu. 
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4.9 Vzorový formulá  žádosti o zvláštní užívání komunikace  
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5.1 Obecné informace 

5.1.1 ešená stavba 

Bytový d m H1 je navržen jako nepodsklepený, čty podlažní, z části t ípodlažní 

zast ešen plochou st echou s krytinou ze živičných pás . Tvar objektu je členitý, o celkových 

rozm rech 4Ř,125 x 1Ř,35 m a max. výšce 13,2 m. Založení je ešeno na pilotách a na nich 

osazeném železobetonovém základovém roštu. Nosný systém tvo í kombinace nosného 

obvodového plášt  vyzd ného z keramických tvárnic POROTHERM a vodorovné nosné 

konstrukce ze železobetonových prefabrikovaných panel  SPIROLL. [1] 

 

Jednotlivá podlaží jsou navržena jako: 

1NP – 6 bytových jednotek, 2 x schodišt , 2 x chodba, úklidová komora, 2 x strojovna 

 výtahu, 4 x sklepní koje, 4 x zádve í, 2 x vstupní chodba, sušárna, kočárkárna  

2NP – Ř bytových jednotek, 2 x schodišt  

3NP – Ř bytových jednotek, 2 x schodišt  

4NP – 6 bytových jednotek, 2 x schodišt  

 

Zastav ná plocha:   770 m  

Obestav ný prostor:   8880 m  

Počet bytových jednotek:  2Ř bytových jednotek 

Užitná plocha:    1NP – 605,1 m  

     2NP – 606,4 m  

     3NP – 606,4 m  

     4NP – 465,9 m  

Celková užitná plocha:  2283,8 m  

Výškové osazení:   0,000 = 259,700 m n. m. Bpv 

5.1.2 O míst  stavby 

Území navržené pro umíst ní staveništ  se nachází na pozemcích č. 3453; 3454; 3455; 324. 

Pozemky jsou ve vlastnictví investora a nacházejí se v zastav né části m sta zvané Nové 

m sto, podle schváleného územního plánu a v souladu s jeho projednanou zm nou č. 2  
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se jedná o pozemky a lokalitu, která je ve stávající zástavb  m sta Čáslav a určena pro plochy 

se smíšenými funkcemi Ěbydlení, občanská vybavenostě.  

5.2 Materiály 

Výkaz vým r a pot ebné množství materiálu je součástí položkové rozpočtu v p íloze B2. 

5.2.1 Hydroizolace 

V pruzích pod zdivem se provede vrstva penetračního nát ru základových pás  

DEKPRIMER, na který se nataví hydroizolační modifikovaný asfaltový pás ELůSTEK 40 

special. 

 

 

 

 

5.2.2 Vn jší obvodová st na 

Vn jší obvodová st na je navržena z keramických blok  POROTHERM 40 P+D, rozm r  

247/400/238 mm, pevnosti P15 pro 1NP, 2NP, pevnosti P10 pro 3NP a pevnosti P8 pro 4NP. 

Druh toho zdiva o pevnosti P15 bude použit i v malé časti pod lodžií ve 2NP. [3] 

5.2.3 Vnit ní nosné st ny 

Pro vnit ní nosné st ny je navrženo zdivo z keramických blok  POROTHERM 36,5 ůKU, 

rozm r  247/365/23Ř mm, pevnosti P15 pro 1NP, 2NP a pevnosti P10 pro 3NP, 4NP. Druh 

toho zdiva je nutné využít pro st ny odd lující jednotlivé byty od sebe, od provozních  

a komunikačních prostor domu. Dále bude pro tento druh st n použito zdivo keramický blok  

POROTHERM 25 ůKU, rozm r  247/250/23Ř, pevnosti P10 pro 2NP, 3NP. 
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Pro nosné st ny v rámci bytu bude použito zdivo z keramických blok  POROTHERM 36,5 

P+D, rozm r  247/365/23Ř, pevnosti P15 pro 1NP, 2NP a pevnosti P10 pro 3NP, 4NP a zdivo 

z keramických blok  POROTHERM 24 P+D, rozm r  247/240/238, pevnosti P15 pro 1NP  

a pevnosti P10 pro 2NP, 3NP. Zdivo z keramických blok  PROTHERM 24 P+D, pevnosti 

P10 je použito, také pro atiku a st ny výtahové šachty. ůtika nad výtahovou šachtou  

je vytvo ena s cihel pálených CDm 1,2, rozm r  240/115/113, pevnosti P25.  

 

P edsazené st ny lodžií budou vytvo eny z keramických blok  POROTHERM 30 P+D, 

rozm r  247/300/23Ř, pevnosti P15 pro 2NP a pevnosti P10 pro 3NP, 4NP. [3] 

 

 

5.2.4 P íčky 

Vnit ní p íčky v bytových jednotkách budou z keramických p íčkovek PROTHERM 11,5 

P+D, rozm r  4ř7/115/23Ř, pevnosti P10 pro 1NP, 2NP a pevnosti PŘ pro 3NP, 4NP  

a z keramických p íčkovek POROTHERM Ř P+D, rozm r  4ř7/Ř0/23Ř, pevnosti P10  

pro 1NP, 2NP a pevnosti P8 pro 3NP, 4NP. [3] 
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5.2.5 Zdicí malta 

První vrstva cihel se zakládá na vodorovnou vrstvu speciální zakládací vápenocementové 

malty. K vyzdívání následujících vrstev se používá tepeln  izolační malta POROTHERM 

TM. 

 

5.2.6 P eklady 

P eklady nad otvory jsou navrženy z cihlového systému POROTHERM. Na nosných st nách 

budou uloženy keramické p eklady výšky 235 mm s vloženou tepelnou izolací tl. 100 mm.  

 

U p íček tl. 125 mm budou použity ploché keramické p eklady výšky 115 mm.  

U p íček tl. 100 mm budou pouze p es ocelové zárubn  položeny ocelové pruty betoná ské 

výztuže ø R12. Pokud dojde k zám n  ocelových zárubní za d ev né p eložkové, je nutné  

i nad tyto otvory vložit ploché p eklady výšky 115 mm. [3] 

 

Nad v tšími otvory na společných chodbách budou použity vždy 3 válcované nosníky I 200. 
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5.2.7 Tepelná izolace 

P i uložení se mezi p eklady vkládají desky tepelné izolace EPS tl. 100 a Ř0 mm o rozm rech 

shodných s rozm ry použitých p eklad .  

 

5.3 Doprava a skladování 

5.3.1 Horizontální p eprava 

Materiál bude na stavbu dopravován pomocí soupravy nákladního automobilu IVECO  

a náv su SCHWůRMÜLER. Pro horizontální p epravu materiálu po stavb  je navržen 

samostavitelný v žový je áb LIEBHERR 120 K.1, který dopraví pot ebný materiál 

z p ekladišt  p ímo na místo provád ní. K doprav  materiálu z náv su na p ekladišt  bude 

sloužit vysokozdvižný vozík DESTů. 

5.3.2 Vertikální doprava 

K vertikální p eprav  veškerého materiálu po stavb  bude sloužit v žový je áb LIEBHERR 

120 K.1 a ke složení materiálu z náv su bude sloužit vysokozdvižný vozík DESTů. 

5.3.3 Skladování 

Keramické bloky POROTHERM budou skladovány na p ekladišti umíst ném vedle 

p íjezdové komunikace a budou pr b žn  doplňovány. Pro skladování suché maltové sm si 

jsou navržena dv  kapsová sila firmy M-TEC o objemu 20 m
3
. Skladování izolačního 

materiálu bude v uzamykatelných skladech rozm r  6055/2435/2600 mm. 
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5.4 P ipravenost 

5.4.1 P ipravenost stavby 

Pracovníci dodavatelské firmy, pohybující se na stavb , budou vybaveni bezpečnostními  

a výstražnými pom ckami, mezi které pat í reflexní vesta, bezpečností p ilba, pevná obuv  

a rukavice. Každý pracovník bude p ed zahájením prací ádn  proškolen o BOZP. Proces 

zd ní bude započat po provedení hrubé spodní stavby dle projektové dokumentace 

 a po technologické p estávce nutné k dosažení pot ebné 70 % pevnosti základových 

konstrukcí. Základová deska musí být pevná a očišt ná od prachu a jiného staveništního 

odpadu vzniklého p i p edchozích činnostech. Práce budou provád ny jen za p íznivých 

klimatických podmínek a to p i teplot  nejmén  5°C, v p ípad  nižší teploty je pot eba 

provést opat ení jako použití nemrznoucích sm sí nebo provedení technologické p estávky. 

V p ípad  dešt  je nutné práce ukončit a stávající zdi ochránit plachtou proti zatékání vody 

 do dutin keramických blok . Pro zd ní ve výšce nad 1,5 m bude provedeno lešení. 

5.4.2 P ipravenost staveništ  

Veškeré práce p i výstavb  bytového domu H1 bude provád t totožná stavební firma. 

Staveništ  p evzal stavbyvedoucí za p ítomnosti majitele, v tomto p ípad  i investora, 

už v dob  p ed provád ním hrubé spodní stavby. Investor p edal se staveništ m i místa  

pro odb r vody, elektrické energie, místo pro odvod kanalizace a místo p íjezdové 

komunikace. Staveništ  bylo p edáno s kompletní dokumentací a byl proveden zápis  

do stavebního deníku. P íjezd na staveništ  je ze silnice II. t ídy II/337 z ulice Jeníkovská  

po jednosm rné p íjezdové komunikaci zpevn né vytvo ením částečné skladby budoucích 

zpevn ných ploch. Staveništ  je oploceno plechovým plotem do výšky 1,Ř m. Vjezd  

na staveništ  je uzamykatelnou branou z ulice Jeníkovská a výjezd je do ulice V B ízkách.  

Na staveništi a v jeho blízkosti je umíst no dopravní značení omezující rychlost jízdy 

na 5 km/h, zakazující vstup a vjezd neoprávn ným osobám a upozorňující na vjezd a výjezd. 

 Na staveništi bude z ízen rozvod elektrické energie, vody a kanalizace a to p es nov  

zbudované p ípojky budoucích objekt . Musí být vyznačena poloha a p ípadn  ochranná 

pásma všech ve ejných sítí procházejících skrz staveništ . Na staveništi jsou vytvo eny 

zpevn né plochy p ekladišt  zdícího materiálu, p ekladišt  železobetonových 

prefabrikovaných dílc , míchacího centra, skladování a p ípravy výztuže, skladování odpad , 
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zázemí pracovník , uzamykatelných sklad  ná adí a drobného materiálu. Nezbytným 

vybavením staveništ  je samostavitelný je áb LIEBHERR s vyložení 40 m napojený 

 na staveništní rozvad č a umíst ný ve vzdálenosti 2,1 m od objektu mezi dv ma p ekladišti. 

Míchací centrum bude umíst no na zpevn né ploše a p es staveništní rozvad č napojeno 

na p ívod elektrické energie, také bude zajišt na p ípojka vody pot ebné k míchání zdicí 

malty. Zázemí pracovník  je tvo eno dv ma uzamykatelnými obytnými a jedním sanitárním 

kontejnerem rozm r  6055/2435/2600 mm, které budou napojeny na rozvod vody, kanalizace 

a elektrické energie. Součástí zázemí pracovníku je také obytný kontejner stavbyvedoucího, 

který je umíst n na míst  budoucích zpevn ných ploch, které umožňuje nejlepší výhled 

na celé staveništ . 

5.5 Personální obsazení 

5.5.1 Doprava materiálu 

1 x idič nákladního automobilu – idičské oprávn ní CE a profesní pr kaz 

1 x je ábník – pr kaz opravňující ízení je ábu typu B 

5.5.2 Položení hydroizolace 

1 x vedoucí čety – st ední vzd lání v oboru ukončené záv rečnou zkouškou a praxe v oboru 

9 x pomocný d lník – st ední vzd lání v oboru s výučním listem nebo ukončené maturitou 

5.5.3 Vytyčení zdí 

1 x vedoucí čety – st ední vzd lání v oboru ukončené záv rečnou zkouškou a praxe v oboru 

4 x pomocník – st ední vzd lání v oboru s výučním listem nebo ukončené maturitou 

5.5.4 Proces zd ní 

1 x vedoucí čety – st ední vzd lání v oboru ukončené záv rečnou zkouškou a praxe v oboru 

1 x obsluha míchačky – st ední vzd lání v oboru ukončené záv rečnou zkouškou 

5 x zedník – st ední vzd lání v oboru ukončené záv rečnou zkouškou 

8 x pomocný d lník – st ední vzd lání v oboru ukončené záv rečnou zkouškou 
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5.6 Stroje a pom cky 

5.6.1 Stroje 

 Souprava nákladní automobil IVECO STRůLIS HI – WAY AS 260S46 Y/FSGV  

a valníkový náv s 3 - nápravový SCHWůRZMÜLLER 

 Samostavitelný v žový je áb LIEBHERR 120 K.1 

 Silostav č náv s od firmy M – TEC 

 Transportní kapsové silo 

 Kontinuální míchačka D100 

 Flexibilní čerpadlo P50 

5.6.2 Pom cky 

 Zednické kladivo, metr, provázky, lešení, vodováhy, zednické lžíce, olovnice, palička, 

lopaty, nivelační p ístroj, kyblíky, kolečka, ho ák, propan - butanová láhev 

 vrtačka NůREX 13 E – 2H3 

 Elektrická kotoučová pila na beton EVO305 DISC CUTTER 

5.6.3 Pom cky BOZP 

 Brýle, rukavice, helmy, reflexní vesty, pevná obuv, žeb ík, jistící pom cky p i práci  

ve výškách, pracovní od v 

5.7 Vlastní postup 

5.7.1 Provedení hydroizolace 

Nejprve se provede vrstva penetračního nát ru základových pás  DEKPRIMER, na který  

se nataví hydroizolační modifikovaný asfaltový pás ELůSTEK 40 special. Hydroizolační pás 

bude uložen v míst  pod budoucími st nami s p esahem na obouch stranách 150 mm. [29] 

5.7.2 Vytyčení zdiva 

Vedoucí čety provede vyznačení zdiva a to tak, že natáhne provázky z jedné stavební lavičky 

ke druhé a v míst  p ek ížení spustí olovnici a vyznačí body obrysu stavby, postup se provede 
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pro vn jší a i vnit ní hranu zdí. Vyznačení zdiva se provede pomocí k ídy a zkontroluje  

se shoda s projektovou dokumentací, podle které se vyznačí otvory budoucích okenních  

a dve ních otvor . [29] 

5.7.3 Položení první vrstvy cihel 

Po provedení hydroizolací bude provedeno zam ení rovinnosti základové konstrukce.  

P i nivelaci se určí nejvyšší bod základ , ze kterého se poté vychází p i zakládání první vrstvy 

cihel. První vrstva cihel se zakládá na vodorovnou vrstvu speciální zakládací 

vápenocementové malty v tloušťce min. 10 mm. Vodorovnosti malty se dosáhne pomocí 

nivelačního p ístroje a speciální vyrovnávací soupravy. Nastavení vyrovnávací soupravy 

 se provede na zjišt ném nejvyšším bodu základ , kde se vyrovná pomocí zabudované 

vodováhy a nastaví se požadovaná tloušťka 10 mm. Do vyrovnávacího za ízení se umístí lať, 

která se nastaví pomocí laseru nivelačního p ístroje. Celé za ízení se p emístí do místa, kde 

bude zd ní započato a upevní se podle délky vyrovnávací lat  druhé vyrovnávací za ízení 

a provede se p ekontrolování vodorovnosti za ízení a nastavení ší ky maltového lože podle 

budoucí st ny. Poté se nanese malta a provede se srovnání pomocí upevn né 4 m dlouhé 

srovnávací hliníkové lat . P esun celé soupravy se provádí, že jedno ze za ízení z stává 

v p vodní poloze a posouvá se pouze to druhé. Na míst  p esunutí se provede znovu 

p evážení celé soupravy. Vše se opakuje, dokud není vytvo en jeden celý úsek v délce jedné 

st ny. P i zd ní první vrstvy se nejprve provede osazení rohových cihel, mezi kterými  

se po vn jší stran  provede natažení zednické šň ry. Mezi takto p ipravené rohy se začnou 

ukládat jednotlivé cihly do p ipraveného maltového lože, které se vyrovnávají pomocí 

gumové paličky a vodováhy. Výškové nerovnosti mezi jednotlivými cihlami nesmí 

p esahovat 1 mm a vodorovný p esah hrany základové konstrukce nesmí p esahovat 1/6 

tloušťky zdiva. [29] 

5.7.4 Zd ní následujících vrstev zdiva 

P ed zd ním další vrstvy zdiva si p ipravíme lať, která nám bude sloužit ke kontrole 

správného výškového modulu. D ev ná lať bude délky odpovídající výšce budoucí 

projektované st ny, na které se p ipraví značky po 125 mm. P ed nanesením nyní už tepeln  

izolační malty následující vrstvy se provede navlhčení vrchní části cihel poslední vyzd né 

vrstvy. Nanesení tepeln  izolační malty se provádí pomocí nanášecího válce. Vyzd ní 

následujících vrstev se provede stejný zp sobem jako u p edešlé vždy s odsazením styčné 
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spáry o vzdálenost 125 mm oproti p edešlé vrstv . Tohoto p esahu se docílí použitím 

polovičních rohových cihel, které se vytvo í na ezáním celých nebo použitím speciálních 

polovičních cihel. U keramických blok  POROTHERM P+D se neprovádí promaltování 

svislé styčné spáry, spojení je provedeno na pero a drážku. [29] 

5.7.5 Vyzd ní vnit ních nosných st n 

Vyzdívaní vnit ních nosných st n se provádí stejným zp sobem jako v p edešlém postupu 

vyzdívání obvodové nosn  st ny. Nutné je pouze správné provedení napojení vnit ní nosné 

st ny na vn jší obvodovou st nu. Cihla vnit ní st ny se v míst  napojení namaltuje z boku  

a p imáčkne k obvodové nosné st n  a v každé druhé vrstv  se závaže do obvodové st ny 

pomocí vytvo ené kapsy. [27] 

 

   Obr. 5-1: 1. Vrstva napojení nosné st ny [29]       Obt. 5-2: 2. Vrstva napojení [29]  

 

Vyzdívání nosných obvodových st na a vnit ních nosných st n se vždy provádí do tzv. první 

výšky do 1,5 m, poté se postaví lešení délky 2100 mm a ší ky 1400 mm na čistý a rovný 

podklad a dokončí se vyzd ní v tzv. druhé výšce stejným zp sobem jako první výška. [29] 

5.7.6 Vyzd ní p íček 

P i vyzdívání p íček z keramických blok  POROTHERM postupujeme stejným zp sobem 

jako p i vyzdívání ostatních st n tohoto systému. Nutné je dbát zvýšené pozornosti  

p i napojení p íček na nosné st ny. Provedení spočívá v tom, že se v první vrstv  namaltuje 
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svislá st na keramického bloku a p imáčkne k nosné zdi. V každé druhé vrstv  se propojení 

provede nerezovými ocelovými sponami. Ty se ohnou do pravého úhlu a p ipevní svislou 

částí pomocí hmoždinek a šroub  k nosné st n  a vmáčknutím vodorovné části do malty 

ložné spáry v p íčce. Mezera vznikající mezi stropní konstrukcí a poslední vrstvou p íčky  

se p i menším rozp tí stropu než je 3,5 vyplní maltou, p i v tším rozp tí se vyplní montážní 

p nou. [29] 

Obr. 5-3: 2. Vrstva napojení p íčky na nosnou st nu [29] 

5.7.7 Osazení p eklad  

P i osazování p eklad  je možnost využití je ábu LIEBHERR, proto se provede svázání 

p ekladu a tepeln  izolačního materiálu rádlovacím drátem na p ekladišti a následn   

se vyzdvihne na místo uložení. P eklady se osazují do maltového lože tak, aby byl vid t jejich 

nápis dolní strana. Délka osazení p ekladu se liší podle jeho délky. P eklady do délky 1750 

mm musí být osazeny na délku uložení 125 mm, délky 2000 – 2500 mm na 200 mm a délky 

nad 2500 mm na 250 mm. P eklady nesm jí být ukládány na poloviční cihly, které byly 

vytvo eny na ezáním celých, ale pouze jen na speciální poloviční cihly. [29] 

5.7.8 Dve ní a okenní otvory 

V p íčkách se provede osazení dve ních zárubní p ed započetím samotného vyzdívání. 

Zafixují se šikmými vzp rami, vyrovnají pomocí klín  a obezdí p íčkou. Upevn ní k p íčce  

se provede maltou, kde je t eba dbát na d kladné vypln ní profilu zárubn . K vytvo ení ost ní 

a parapetu v nosných st nách se použijí speciální cihly, které mají p i povrchu tvo ící líc st ny 

umíst ny dva ke st ednicové ose symetrické velké otvory kryté p epážkami. P i použití 

p eklad  POROTHERM 23,Ř se po zabudování odstraní jeden z t chto otvor  a to ten blíže 

k vn jšímu okraji. Odstran né otvory vytvo í pr b žnou drážku, do které se umístí tepelná 
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izolace a provede se osazení dve ního nebo okenního rámu. Cihelné bloky jsou vyráb ny 

v rozm rech jako cihelný blok celý, nebo poloviční. Vytvo ení drážky v ost ní se vytvo í 

st ídáním t chto dvou rozm r . V parapetu se kladou do malty vedle sebe na sraz. [29] 

      

 

     Obr. 5-4: Vyklepnutí drážek otvaru [29]       Obr. 5-5: Vypln ní drážek XPS [29] 

5.8 Jakost a kontrola kvality 

Jakost a kontrola kvality je podrobn ji zpracována v části ř KONTROLNÍ ů ZKUŠEBNÍ 

PLÁN. 

5.8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola projektové dokumentace 

 P ejímka pracovišt  po dokončení hrubé spodní stavby 

 Kontrola geometrické p esnosti p edchozích prací 

 Kontrola kvality p evzatého materiálu 

 Kontrola skladování materiálu 

 Kontrola dodržení podmínek pro zd ní 

 5.8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola vytyčení zdí 

 Kontrola provedení hydroizolace 
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 Kontrola založení první vrstvy 

 Kontrola dilatace 

 Kontrola provedení spár zdiva 

 Kontrola vazeb zdiva 

 Kontrola otvor  

 Kontrola provedení p eklad  

 Kontrola provedení procesu zd ní 

5.8.3 Výstupní kontrola 

 Konečná kontrola geometrie 

 Kontrola vazeb  

 Kontrola podle projektové dokumentace 

5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci je podrobn ji zpracována ve stejnojmenné části 

bakalá ské práce. Požadavky na spln ní této části jsou zpracovány v na ízení vlády  

č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 

na staveništích. P i práci na hrubé vrchní stavb  bytového domu H1 budou provád ny práce 

ve výškách. Bezpečnost t chto prací zajišťuje na ízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

5.10 Ochrana životního prost edí 

Podrobn ji je zpracováno ve stejnojmenné části bakalá ské práce. 

Provádí zat íd ní dle katalogu odpad  a určuje zp sob nakládání s nimi a jejich následné 

likvidace. Katalog pro zat íd ní odpad  se nachází ve vyhlášce č. 3Ř1/2001 Sb. kterou  

se stanoví Katalog odpad , seznam nebezpečných odpad  a seznamy odpad  a stát  pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpad  a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu  

a tranzitu odpad  ĚKatalog odpad ě se zm nami vyhláškami č. 503/2004 Sb., č. 16Ř/2007 Sb.  

a č. 374/200Ř Sb. Dále se ídí zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. zákon o odpadech s poslední zm nou 

č. 16ř/2013 Sb. 
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6.1 Obecné informace 

6.1.1 ešená stavba 

Bytový d m H1 je navržen jako nepodsklepený, čty podlažní, z části t ípodlažní 

zast ešen plochou st echou s krytinou ze živičných pás . Tvar objektu je členitý o celkových 

rozm rech 4Ř,125 x 1Ř,35 m a max. výšce 13,2 m. Založení je ešeno na pilotách a na nich 

osazeném železobetonovém, základovém roštu. Nosný systém tvo í kombinace nosného 

obvodového plášt  vyzd ného z keramických tvárnic POROTHERM a vodorovné nosné 

konstrukce ze železobetonových prefabrikovaných panel  SPIROLL. [1] 

 

Jednotlivá podlaží jsou navržena jako: 

1NP – 6 bytových jednotek, 2 x schodišt , 2 x chodba, úklidová komora, 2 x strojovna 

 výtahu, 4 x sklepní koje, 4 x zádve í, 2 x vstupní chodba, sušárna, kočárkárna  

2NP – Ř bytových jednotek, 2 x schodišt  

3NP – Ř bytových jednotek, 2 x schodišt  

4NP – 6 bytových jednotek, 2 x schodišt  

 

Zastav ná plocha:   770 m  

Obestav ný prostor:   8880 m  

Počet bytových jednotek:  2Ř bytových jednotek 

Užitná plocha:    1NP – 605,1 m  

     2NP – 606,4 m  

     3NP – 606,4 m  

     4NP – 465,9 m  

Celková užitná plocha:  2283,8 m  

Výškové osazení:   0,000 = 259,700 m n. m. Bpv 

6.1.2 O míst  stavby 

Území navržené pro umíst ní staveništ  se nachází na pozemcích č. 3453; 3454; 3455; 324. 

Pozemky jsou ve vlastnictví investora a nacházejí se v zastav né části m sta zvané Nové 

m sto, podle schváleného územního plánu a v souladu s jeho projednanou zm nou č. 2  
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se jedná o pozemky a lokalitu, která je ve stávající zástavb  M sta Čáslav a určena pro plochy 

se smíšenými funkcemi Ěbydlení, občanská vybavenostě. 

6.2 Materiály 

Výkaz vým r a pot ebné množství materiálu je součástí položkové rozpočtu v p íloze B2. 

6.2.1 Vyrovnávací mazanina 

P ed uložením stropních panel  SPIROLL musí být provedena úprava horního povrchu zdiva 

vyrovnávací mazaninou MůLTů CEM. MC – 15 tl. 30 mm. 

 

  

6.2.2 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena z prefabrikovaných železobetonových p edpínaných panel  

SPIROLL tl. 200 mm. V p ípad  lodžiových panel  bude tloušťka 165 mm pro možnost 

dorovnání izolací EPS tl. 40 mm na horním povrchu a nalepení izolace EPS tl. Ř0 mm  

na spodní část panelu pro dostatečné zaizolování stropní konstrukce. V n kterých panelech 

budou již p i výrob  vy ezány otvory pro prostupy komínových t les, instalačních šachet  

a v posledním podlaží pro prostup výtahové šachty nad st echu. V míst , kde není možné 

z konstrukčního hlediska otvor vy íznout, bude osazena ocelová vým na mezi okolní panely. 

Nad 1NP, kde dochází k odsazení st nové konstrukce z d vodu vytvo ení p edsazené lodžie, 

budou pro vynesení této konstrukce, v úrovni stropu osazeny 3 válcované nosníky I 200. [3]  

6.2.3 Stropní konstrukce lodžií 

Stropní konstrukce lodžií nad 2NP, 3NP a 4NP je vytvo ena z atypických prefabrikovaných 

železobetonových panel  tl. 165 mm. Po obvodu p i vn jší st n  objektu jsou panely  

už z výroby opat eny zabudovanými ISO nosníky, pomocí kterých budou zmonolitn ny 

s obvodovým železobetonovým v ncem vn jší st ny objektu. Dále je podep ena p edsazenou 
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st nou POROTHERM 30 P+D a prefabrikovaným železobetonovým sloupem o rozm rech 

450 x 450 mm.  

6.2.4 Markýzy 

Markýzy nad vchody do objektu jsou provedeny z atypických prefabrikovaných 

železobetonových panel  tl. 100 mm. Po obvodu p i vn jší st n  objektu jsou panely 

už z výroby opat eny zabudovanými ISO nosníky, pomocí kterých budou zmonolitn ny 

s obvodovým železobetonovým v ncem vn jší st ny objektu. [3] 
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6.2.5 Ocelová vým na 

Otvory p es celou ší ku dílce jsou ešeny vynecháním dílc  a vložením jednostranných 

ocelových vým n na požadovanou ší ku prostupu. 
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6.2.6 Schodišt  

Schodišt  se skládá z železobetonových prefabrikovaných ramen vč. schodišťových stupň , 

která budou uložena na podestové a mezipodestové prefabrikované železobetonové panely. 

Pouze rameno v 1NP bude osazeno na základový pas. [3] 

 

 

6.2.7 Stropní konstrukce výtahové šachty 

Výtahová šachta vyčnívající nad st echu objektu je zastropena prefabrikovanými 

železobetonovými deskami PZD tl. ř0 mm vylehčenými dutinami. [3] 

6.2.8 ŽB v nce, dobetonávky a zálivka spár panel  SPIROLL 

P ed uložením výztuže do ŽB v nc , dobetonávek a mezi panely SPIROLL se provede 

d ev né bedn ní a obezd ní stropní konstrukce v ncovkou POROTHERM VT Ř a uložení 

tepelné izolace EPS tl. Ř0 mm. 

 

  

 

Dobetonávky se provedou zp sobem, že se podbedn ní následn  dovnit  vloží min. 4 profily 

betoná ské výztuže 10 335 øR12 a provede se zmonolitn ní betonem t ídy C 20/25.  

 

Do spár mezi panely v míst  napojení čel panel  bude vložena zálivková výztuž ø R10  

pro zvýšení spolup sobení stropní desky s podporou.  
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Pro správnou funkci je doporučeno provést úpravu spár mezi stropními dílci jemnozrnnou 

zálivkovou hmotou kašovité konzistence se zrnitostí max. 4 mm, pevnosti min. C 16/20.  

 

 

 

 

 

Provede se obvodový železobetonový ztužující v nec rozm r  350 x 200 mm a 1Ř0 x 200 

mm, armován min. 4 profily betoná ské výztuže 10 335 øR12 s t mínky øR6 po 250 mm. 

Dále se provede vnit ní železobetonový ztužující v nec rozm r  375 x 200 mm a 135 x 200 

mm, armován min. 4 profily betoná ské výztuže 10 335 øR12 s t mínky øR6 po 200 mm.  

Do v nc  se zakotví zálivková výztuž vkládaná do spár mezi panely. Po uložení výztuže  

se vše zmonolitní betonem t ídy C 20/25. [3] 
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6.3 Doprava a skladování 

6.3.1 Horizontální p eprava 

Materiál bude na stavbu dopravován pomocí soupravy nákladního automobilu IVECO  

a náv su SCHWůRMÜLER. Pro horizontální p epravu materiálu po stavb  je navržen 

samostavitelný v žový je áb LIEBHERR 120 K.1, který dopraví pot ebný materiál 

z p ekladišt  p ímo na místo provád ní. Doprava betonu bude pomocí autodomíchavače 

STETTER a autočerpadla SCHWING 
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6.3.2 Vertikální doprava 

K vertikální p eprav  veškerého materiálu po stavb  bude sloužit V žový je áb LIEBHERR  

a autočerpadlo SCHWING. 

6.3.3 Skladování 

Stropní panely SPIROLL budou skladovány na p ekladišti umíst ném vedle p íjezdové 

komunikace a budou pr b žn  doplňovány. Skladování zálivkové výztuže a výztuže  

do ztužujících v nc  bude na zpevn né ploše vedle míchacího centra. 

6.4 P ipravenost 

6.4.1 P ipravenost stavby 

Pracovníci dodavatelské firmy, pohybující se na stavb , budou vybaveni bezpečnostními  

a výstražnými pom ckami, mezi které pat í reflexní vesta, bezpečností p ilba, pevná obuv  

a rukavice. Každý pracovník bude p ed zahájením prací ádn  proškolen o BOZP. Práce 

budou provád ny jen za p íznivých klimatických a pov trnostních podmínek, a to p i teplot  

nejmén  5°C a nejvýše 30°C v p ípad  nižší teploty je pot eba provést opat ení jako použití 

nemrznoucích sm sí nebo provedení technologické p estávky. V p ípad  dešt   

je nutné práce ukončit a ochránit plachtou. P i rychlosti v tru nad 11 m/s budou práce 

p erušeny. P ed zahájením stropních konstrukcí budou na staveništi provedeny dle projektové 

dokumentace nosné svislé konstrukce. Musí být vyznačena poloha a p ípadn  ochranná pásma 

všech ve ejných sítí procházejících skrz staveništ . 

6.4.2 P ipravenost staveništ  

Veškeré práce p i výstavb  bytového domu H1 bude provád t totožná stavební firma. 

Staveništ  p evzal stavbyvedoucí za p ítomnosti majitele v tomto p ípad  i investora 

 už v dob  p ed provád ním hrubé spodní stavby. Investor p edal se staveništ m i místa  

pro odb r vody, elektrické energie, místo pro odvod kanalizace a místo p íjezdové 

komunikace. Staveništ  bylo p edáno s kompletní dokumentací a byl proveden zápis  

do stavebního deníku. P íjezd na staveništ  je ze silnice II. t ídy II/337 z ulice Jeníkovská  

po jednosm rné p íjezdové komunikaci zpevn né vytvo ením částečné skladby budoucích 

zpevn ných ploch. Staveništ  je oploceno plechovým plotem do výšky 1,8 m. Vjezd  

na staveništ  je uzamykatelnou branou z ulice Jeníkovská a výjezd je do ulice V B ízkách.  
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Na staveništi a v jeho blízkosti je umíst no dopravní značení omezující rychlost jízdy  

na 5 km/h, zakazující vstup a vjezd neoprávn ným osobám a upozorňující na vjezd a výjezd. 

 Na staveništi bude z ízen rozvod elektrické energie, vody a kanalizace a to p es nov  

zbudované p ípojky budoucích objekt . Musí být vyznačena poloha a p ípadn  ochranná 

pásma všech ve ejných sítí procházejících skrz staveništ . Na staveništi jsou vytvo eny 

zpevn né plochy p ekladišt  zdícího materiálu, p ekladišt  železobetonových 

prefabrikovaných dílc , míchacího centra, skladování a p ípravy výztuže, skladování odpad , 

zázemí pracovník , uzamykatelných sklad  ná adí a drobného materiálu. Nezbytným 

vybavením staveništ  je samostavitelný je áb LIEBHERR s vyložení 40 m napojený 

na staveništní rozvad č a umíst ný ve vzdálenosti 2,1 m od objektu mezi dv ma p ekladišti. 

Míchací centrum bude umíst no na zpevn né ploše a p es staveništní rozvad č napojeno 

na p ívod elektrické energie, také bude zajišt na p ípojka vody pot ebné k míchání zdicí 

malty. Zázemí pracovník  je tvo eno dv ma uzamykatelnými obytnými a jedním sanitárním 

kontejnerem rozm r  6055/2435/2600 mm, které budou napojeny na rozvod vody, kanalizace 

a elektrické energie. 

6.5 Personální obsazení 

6.5.1 Doprava materiálu 

1 x idič nákladního automobilu – idičské oprávn ní CE a profesní pr kaz 

1 x je ábník – pr kaz opravňující ízení je ábu typu B 

1 x idič autočerpadla – idičské oprávn ní C a profesní pr kaz 

1 x idič autodomíchávače – idičské oprávn ní C a profesní pr kaz 

6.5.2 Montáž stropní konstrukce SPIROLL 

1 x vedoucí čety – st ední vzd lání v oboru ukončené záv rečnou zkouškou a praxi v oboru 

4 x pomocný d lník – st ední vzd lání v oboru ukončené záv rečnou zkouškou 

 

6.5.3 Vyztužování a betonáž 

1 x vedoucí čety – st ední vzd lání v oboru ukončené záv rečnou zkouškou a praxi v oboru 

4 x pomocník – st ední vzd lání v oboru ukončené záv rečnou zkouškou 
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6.6 Stroje a pom cky 

6.6.1 Stroje 

 Souprava nákladní automobil IVECO STRůLIS HI – WAY AS 260S46 Y/FSGV  

a náv sový podvalník GOLDHOFER 3 - nápravový SPZ-DL 3-24/100 A 

 Samostavitelný v žový je áb LIEBHERR 120 K.1 

 ůutodomíchavač STETTER C3, BůSIC LINE, na podvozku Tatra T 15Ř 

 Autočerpadlo SCHWING S 39 SX na podvozku na podvozku MAN TGX 

 Svá ečka KITin 2040 MIG EURO 

 Úhlová bruska NůREX EBU 23 – 26 A 

 Vrtačka s p íklepem NůREX EVP 13 E – 2H3 

 Elektrická kotoučová pila na beton EVO305 DISC CUTTER 

 Benzínová et zová pila, STIHL MS 231 

 Ohýbačka betoná ské oceli HB 16 

 Ponorný vibrátor TERMIX VH 4Ř 

6.6.2 Pom cky 

 Zednické kladivo, metr, vodováhy, zednické lžíce, olovnice, palička, lopaty, páčidla, 

žeb íky, štípačky, klešt  

6.6.3 Pom cky BOZP 

 Rukavice, helmy, reflexní vesty, pevná obuv, žeb ík, jistící pom cky p i práci  

ve výškách, pracovní od v, ochranné brýle nebo kukla na svá ení, jistící výstroj 

6.7 Vlastní postup 

6.7.1 Provád ní stropních panel  SPIROLL 

P ed ukládáním samotných stropních panel  SPIROLL bude v horní části veškerého nosného 

zdiva vybudováno oboustranné d ev né bedn ní do výšky 50 mm a bude provedena betonová 

vyrovnávací mazanina t ídy betonu C 16/20 totožné výšky. Ukládání stropních panel  m že 

začít až po technologické p estávce 3 dny. 
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Stropní dílce SPIROLL se uloží v celé ší ce na podp rnou konstrukci bez viditelné mezery 

mezi stropními panely a podp rnou konstrukcí. Délka uložení je navržena 125 mm. Dílce  

se ukládají na pryžové ložisko. Stropní panely jsou samonosné a není pot eba b hem montáže 

jejich podep ení. Manipulace se provádí pomocí samosvorných montážních kleští. Stropní 

dílce jsou už z výroby opat eny prostupy pro vybudování instalačních šachet a pro pr chod 

komínového t lesa. V místech, kde není možné z konstrukčního hlediska vy íznout otvor, 

bude použita ocelová vým na osazená mezi okolní panely. Lodžiové panely jsou už z výroby 

opat eny izolačními ISO nosníky a stejn  jako ostatní stropní dílce jsou uloženy na pryžové 

ložisko. Podep ení v dob  montáže není nutné, protože budou ukládány na nosné st ny  

a prefabrikované sloupy 300 x 300 mm. [30] 

6.7.2 Osazení sloup  podpírající lodžiové panely 

P ed uložením lodžiových panel  se provede osazení prefabrikovaných železobetonových 

sloup  v p edchozím podlaží kotvených pomocí závitových pouzder v pat  sloupu  

a následným zabetonováním vzniklých styk  mezi sloupy a lodžiovými panely p edešlého 

podlaží. [30] 

6.7.3 Provád ní prefabrikovaného schodišt  

Podesty a mezipodesty budou uloženy na nosných st nách. Úložná plocha bude opat ena 

pryžovým ložiskem. Schodišťová ramena se uloží na ozuby mezipodest a hlavních podest, 

úložná plocha bude op t opat ena pryžovým ložiskem. Schodišťové prvky se mezi sebou 

spojují stykováním p es zabudované trny a pr chodky. Manipulace se schodišťovými dílci  

se provádí pomocí lanových záv s  a zkracovacích et zových záv s . Pro manipulaci jsou 

dílce opat eny manipulačními úchyty. [30] 

6.7.4 Provedení ztužujících v nc , dobetonávek 

Provede se d ev né jednostranné bedn ní obvodových nosných konstrukcí ve výšce stropu  

o výšce 200 mm a plošné bedn ní v míst  dobetonávek, které se p ed betonáží opat í 

odbedňovacím p ípravkem. P ipraví se armokoše ztužujících v nc  SV1 tvo ené 4 profily 

R12 a t mínky R6 po 250 mm, rozm r  350 x 200 mm, SV2 tvo ené 4 profily R12 a t mínky 

po 200 mm, rozm r  375 x 200 mm, SV3 tvo ené 4 profily R12 a t mínky po 250 mm, 

rozm r  1Ř0 x 200 mm, SV4 tvo ené 4 profily R12 a t mínky R6 po 200 mm, rozm r   
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135 x 200 mm. V míst  dobetonávek budou uloženy 4 profily R12. P i vn jším okraji 

obvodových st n se provede vyzd ní v ncovkou VT Ř a osazení tepelné izolace. Po vyzd ní 

v ncovkou, umíst ní tepelné izolace, osazení armokoš  a prut  dobetonávek se provede 

vložení zálivkové výztuže do spár mezi panely a její provázání s výztuží ztužujících v nc . 

V poslední části se ztužující v nce zabetonují betonem C 20/25 pomocí autočerpadla  

a autodomíchávače a provede zalití spár mezi panely zálivkovou sm sí C 16/20. Beton 

ztužujících v nc  je nutné zhutnit pomocí ponorného vibrátoru a b hem tvrdnutí ošet ovat 

vodou po dobu alespoň 3 dn .    

6.8 Jakost a kontrola kvality 

Jakost a kontrola kvality je podrobn ji zpracována v části ř KONTROLNÍ ů ZKUŠEBNÍ 

PLÁN. 

6.8.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola projektové dokumentace 

 P ejímka pracovišt  po dokončení svislých nosných konstrukcí 

 Kontrola geometrické p esnosti p edchozích prací 

 Kontrola kvality p evzatého materiálu 

 Kontrola skladování materiálu 

 Kontrola dodržení podmínek pro provád ní stropních panel  

 6.8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola provedení vyrovnávací mazaniny 

 Kontrola uložení panel  

 Kontrola uložení sloup  

 Kontrola z ízení bedn ní 

 Kontrola vyzd ní v ncovkou 

 Kontrola provedení armokoš  

 Kontrola uložení a zavázaní zálivkové výztuže 

 Kontrola dovezeného čerstvého betonu  

 Kontrola provedení ztužujících v nc  a dobetonávek 
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 Kontrola provedení zálivky spár mezi panely 

6.8.3 Výstupní kontrola 

 Konečná kontrola geometrie 

 Kontrola podle projektové dokumentace 

6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci je podrobn ji zpracována ve stejnojmenné části 

bakalá ské práce. Požadavky na spln ní této části jsou zpracovány v na ízení vlády  

č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 

na staveništích. P i práci na hrubé vrchní stavb  bytového domu H1 budou provád ny práce 

ve výškách. Bezpečnost t chto prací zajišťuje na ízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

6.10 Ochrana životního prost edí 

Podrobn ji je zpracováno ve stejnojmenné části bakalá ské práce. Provádí zat íd ní  

dle katalogu odpad  a určuje zp sob nakládání s nimi a jejich následné likvidace. Katalog pro 

zat íd ní odpad  se nachází ve vyhlášce č. 3Ř1/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpad , 

seznam nebezpečných odpad  a seznamy odpad  a stát  pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad  a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad  ĚKatalog odpad ě 

se zm nami vyhláškami č. 503/2004 Sb., č. 16Ř/2007 Sb. a č. 374/200Ř Sb. Dále se ídí 

zákonem č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech s poslední zm nou č. 16ř/2013 Sb. 
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7. 1 Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví p i práci na staveništích 

7.1.1 Požadavky na zajišt ní staveništ  

Prostor staveništ  musí být ohrazen a zajišt n proti vstupu a vjezdu nepovolaných fyzických 

osob. Staveništ  bude na svých hranicích ádn  oploceno plechovým dočasným oplocením  

do výšky 1,Ř m. Zabrán ní vstupu na staveništ  se provede uzamykatelnými dvouk ídlými 

branami a na p íjezdové komunikaci ke staveništi bude umíst no značení zakazující vstup  

a vjezd nepovolaných fyzických osob. Provozní plochy staveništ  budou zpevn ny částečnou 

skladbou budoucích zpevn ných ploch, proto umožňují bezpečný provoz veškerých stroj  

využívaných na staveništi. [4] 

 

Rozvody energie existující už p ed za ízením staveništ  budou zkontrolovány a ádn  

označeny. Dočasná za ízení pro rozvod energie na staveništi jsou navržena  

tak, aby neohrožovala zdraví pracovník  vyskytujících se na staveništi a nebyla zdrojem 

vzniku požáru. Elektrická energie pro za ízení staveništ  je vedena v chráničce KOPOFLEX  

v zemi z vybudované trafostanice k jednotlivým staveništním rozvad č m. Pracovníci budou 

používat p i práci takový od v, který zabraňuje vzniku úrazu elektrickým proudem a musí 

vykonávat činnost takovým zp sobem, aby nedošlo k poškození elektrických rozvod . Hlavní 

vypínač se nachází ve vybudované trafostanici je snadno p ístupný, označený a chrán ný proti 

neoprávn né manipulaci. Pracovníci musí být p ed zahájením prací seznámeni s jeho 

umíst ním. Elektrické stroje, které v danou chvíli pro práci nebudou využívány, musí být 

odpojeny a zabezpečeny proti neoprávn né manipulaci. [4] 

7.1.2 Skladování materiálu 

Materiál, stroje a ná adí na staveništi budou skladovány podle stanovených podmínek 

výrobce. Pro skladování materiálu hydroizolace, tepelné izolace a ručního ná adí jsou 

navrženy uzamykatelné sklady v míst  zázemí pracovník . Cihelné bloky a ostatní materiál 

systému POROTHERM bude uskladn n na paletách na zpevn ném p ekladišti v blízkosti 

p íjezdové komunikace a v p ípad  dešt  bude zakryt igelitovou plachtou. Skladování bude 

provedeno do maximální výšky rovnající se položení dvou palet cihelných blok  na sebe. 

Prefabrikované ŽB  dílce budou skladovány také na zpevn ném p ekladišti v blízkosti 
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p íjezdové komunikace. Skladovány budou max. do výšky 1,5 m a to v takové poloze v jaké 

budou zabudovány, pouze u sloup  je umožn no skladování naležato. Jednotlivé prvky 

proloženy podklady, které nesmí být z vrstveného materiálu nebo kulatiny. Mezi 

skladovaným materiálem obou p ekladišť budou dodržovány minimální pr chozí ší ky  

750 mm. Dodržení pr jezdné ší ky není nutné, jelikož p eprava materiálu bude provád na 

pomocí v žového je ábu LIEBHERR. [4] 

 

Tekutý materiál jako je penetrační nát r nebo odbedňovací p ípravek musí být uskladn n  

v uzav ených nádobách s víkem nahoru do výšky max. 2 m. [4] 

7.1.3 Klimatické podmínky 

Práce musí být provád ny za p íznivých klimatických a pov trnostních podmínek. V p ípad  

klesnutí teploty pod 5°C a nebo zvýšení nad 30°C musí být provedena opat ení, jako jsou 

použití nemrznoucí sm si, kropení materiálu nebo úplné p erušení práce. Manipulace 

s materiálem, p i které bude využit pro p epravu nebo osazení v žový je áb, nesmí stoupnout 

rychlost v tru nad 11 m/s. V p ípad  p ekročení dovolené meze musí být práce neprodlen  

p erušena. [4] 

7.1.4 Obsluha stroj  

P ed použitím stroj  bude obsluha seznámena s podzemními i nadzemními p ekážkami, které 

mohou ovlivnit použití stroj , dále s pracovními a provozními podmínkami majícími vliv  

na bezpečnost práce. Provoz veškerých stroj  bude provád n na zpevn ných plochách 

staveništ , pokud je stroj vybaven a jeho použití vyžaduje stabilizátory, bude jejich použití 

bez výjimky provedeno. Uvedení stroje do chodu bude provedeno až po výstražném signálu, 

který upozorňuje na opušt ní ohroženého prostoru osobami, které nejsou určeny k vykonávání 

práce se strojem pro daný proces. Ohrožený prostor je vymezený max. dosahem za ízení 

zv tšený o 2 m. [4] 

7.1.5 Doprava čerstvého betonu 

Doprava čerstvého betonu bude na staveništ  zajišt na autodomíchávačem. P i ukládání sm si 

nebo pln ní autočerpadla bude v z umíst n na p ehledném míst  zpevn né p íjezdové 

komunikace vytvo ené v míst  p ed objektem. idič vozidla po skončení vyprazdňování 
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zkontroluje zajišt ní výsypného za ízení v p epravní poloze. V jiném p ípad  podle návodu  

k obsluze tuto polohu zajistí. [4] 

7.1.6 Čerpadla sm si 

Hadice pro dopravu maltové sm si musí být vedeny v míst , aby nedocházelo k p et žování  

a namáhání konstrukční části stavby. Vyúst ní koncovky hadice bude zajišt no, aby nedošlo 

ke zran ní osob následkem jeho nenadálého pohybu. Hadice čerpadla nesmí být p ehýbána, 

zakázána je manipulace se spojkami, vstupovat na konstrukci čerpadla a p i chodu vstupovat 

do prostoru koncovky hadice. [4] 

 

ůutočerpadlo bude umíst no na zpevn né p íjezdové komunikaci p ed objektem a bude 

zajišt no stabilizátory. Umíst ní je zvoleno tak, aby bylo p ehledné a umožňoval dosah  

bez nutnosti častého p emisťování. V prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nesmí 

nacházet žádné p ekážky. Výložník autočerpadla se nesmí používat k p emisťování b emen  

a manipulace s ním bude provád na jen, když bude autočerpadlo zajišt no stabilizátory.  

P i jakémkoliv p emisťování autočerpadla musí být výložník složen do p epravní polohy. [4] 

 

P ed použitím čerpadla maltové sm si a autočerpadla bude zajišt na vhodná metoda 

dorozumívání mezi obsluhou čerpadla a osobami provád jícími nanášení sm si. [4] 

7.1.7 Skladovací za ízení sypkých hmot 

Za ízení pro skladování sypkých hmot je umíst no na zpevn né otev ené ploše míchacího 

centra. Napojení na elektrickou energii je bezpečn  p es staveništní rozvad č a vodovodní 

p ípojka je z vodom rné šachty bytového domu B1. Obsluha musí být ádn  proškolena  

o umíst ní hlavního vypínače elektrické energie a na obsluhu jednotlivých částí za ízení  

dle návodu, jelikož na zásobník je v dob  p ípravy sypkých hmot napojena kontinuální 

míchačka a čerpadlo maltové sm si. Doplňování maltové sm si bude provád no tlakov  

dopravní hadicí. P ed p ipojením se obsluha p esv dčí, zda ad není pod tlakem a zda není 

hadice poškozena. Spojování hadic je možné jen k tomu určenými spojkami a koncovkami. 

Pracovišt  bude zajišt no signalizací oznamující spušt ní a zajišt ním proti nežádoucímu 

spušt ní. [4] 
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7.1.8 Ponorné vibrátory 

Délka pohyblivého p ívodu mezi napájecí jednotkou a za ízením, které je drženo v ruce musí 

být nejmén  10 m. Hadice vibrátoru nesmí být ohýbána do oblouku o menším úhlu,  

než p edepisuje výrobce a vpichování do betonové sm si smí být provád no jen za chodu 

p ístroje. [4] 

7.1.ř Společná ustanovení o zabezpečení stroj  p i p erušení a ukončení práce 

Obsluha stroje zaznamená závady, nebo provozní odchylky zjišt né b hem p edchozího 

provozu, které jsou odstran ny nebo je s nimi seznámena st ídající obsluha. Proti 

samovolnému pohybu budou stroje zajišt ny klíny, za azením nižšího rychlostního stupn   

a zabrzd ním ruční brzdy. V žový je áb se zajistí do polohy dle návodu k obsluze, jako  

je nap íklad nezajišt ní výložníku, aby mohl v p ípad  zvýšených pov trnostních podmínek 

rad ji voln  rotovat, než aby zap íčinil p evržení je ábu. Stroje budou odstaveny na ploše,  

na které nebudou bránit komunikaci a nebudou ohroženy pádem b emene nebo jiných stroj   

a ná adí. [4] 

7.1.10 Bedn ní a ochranné hrazení 

Bedn ní se provede z eziva a bude zajišt no proti pádu. Jeho části se p ipevní ke svislé nosné 

konstrukci pomocí kotevních šroub  do betonu a zdiva. Podp rné konstrukce bedn ní musí 

mít dostatečnou únosnost a být uhlop íčn  ztuženy. Bedn ní obvodových ztužujících v nc  

bude opat eno ochranným hrazením výšky 1,1 m, které bude p i provád ní prací na stropní 

konstrukci bránit proti pádu z výšky. Odbedn ní ztužujících v nc  z vn jší strany se provede 

až z lešení, které bude sloužit p i práci na kontaktním zateplení. Odbedn ní dobetonávek  

a p eklad  uvnit  objektu je možné provést ze žeb íku, protože pracovní výška nep esáhne  

3 m, ani nebude docházet k odbedňování konstrukcí, které by ohrožovaly stabilitu žeb íku. 

Prostor odbedňovacích prací musí být zajišt n proti vstupu nepovolaných osob a odbedn ný 

materiál bude odnesen do p istavených kontejner  pro d ev ný odpad. [4] 

7.1.11 Ukládání čerstvého betonu 

Čerpání čerstvého betonu bude provád no pomocí autočerpadla, které je umíst no  

na zpevn né ploše. Ukládání v míst  provedení bude zajišt no z pevné plochy stropní 

konstrukce, kde bude p ipevn no k bedn ní ztužujících v nc  bezpečnostní zábradlí výšky  



120 
 

1,1 m zabraňující pádu do hloubky v tší jak 1,5 m. Bude zajišt n vhodný zp sob 

dorozumívání mezi obsluhou autočerpadla a osobou ukládající čerstvý beton. [4] 

7.1.12 Práce železá ské 

P íprava armokoš  ztužujících v nc  bude provád na na míst  skladování výztuže. 

Skladování výztuže se provede na zpevn né ploše v blízkosti míchacího centra. Výztuž bude 

skladována ve svazcích opat ených štítkem a zajišt na proti rozvalení. St íhání a ohýbání 

bude provád no ruční elektrickou ohýbačkou, a proto je nutné p i práci výztuž upevnit tak, 

aby nedošlo ke zran ní osob vyst elením. Stroj nesmí být p et žován jeho max. výkon  

je 3 kusy Ø 10 mm, 2 kusy Ø 12 mm nebo jeden kus Ø 16 mm. [4] 

7.1.13 Zednické práce 

Materiál p ipravený pro zd ní bude skladován nejblíže 0,6 m od místa provád ní tak, aby byl 

vytvo en min. pracovní prostor. Na vyzdívanou st nu je zakázáno stoupat a zat žovat  

ji i v p ípad  provád ní kontroly svislosti a vazeb. V míst  provád ní zdí, kde hrozí pád  

do hloubky více jak 1,5 m, bude provedeno zabezpečení proti pádu. Takové zabezpečení  

je provedeno p i vyzdívání obvodové nosné zdi v podlažích nad 1NP, kdy je ponecháno 

d ev né zábradlí výšky 1,5 m p ipevn né na bedn ní ztužujících v nc . [4]      

7.1.14 Montáž stropních panel  

Manipulace se stropními panely SPIROLL se provádí pomocí speciálních samosvorných 

montážních kleští. Upevn ní musí být provedeno na bezpečném míst , kterým je v našem 

p ípad  p ekladišt  prefabrikovaných dílc , kde je zvolena max. výška skladování 1,5 m  

a mezi jednotlivými dílci jsou pr chodné uličky min. 750 mm. B hem zdvihání b emene  

a p emisťování se pracovníci zdržují v bezpečné vzdálenosti, poté co dojde k ustálení dílce 

nad místem uložení, provede se bezpečná montáž. P i ukládání prvního dílce je montáž 

provedena ze svislých konstrukcí, kdy je nutné jišt ní pracovník  pomocí výstroje  

a upevn ním jistícího oka do nosné svislé konstrukce. Další dílce už lze ukládat z pevné 

podlahy vytvo ené p edešlými stropními panely a jisticí výstrojí upevn nou do t chto dílc . 

[4] 
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7.1.15 Sva ování a natavování živic 

Sva ování výztuže a natavování živic bude probíhat na otev ené dob e v tratelné ploše  

na zemi. V míst  provád ní obou prací nesmí být skladován žádný materiál, který by mohl 

v p ípad  odletujících jisker nebo jiné nehody zp sobit požár. [4] 

7.1.16 Používání ochranných pom cek 

B hem výstavby budou pracovníci proškoleni na BOZP a na používání bezpečnostních  

a výstražných pom cek. Všichni bez výjimky budou oblečeni do pracovního od vu 

s bezpečností reflexní vestou a rukavicemi, dále je nutné mít ochranou p ilbu a vhodnou 

pracovní obuv s gumovou podrážkou. U prací, kde je nezbytné použití dalších ochranných 

pom cek stanovených technologickým p edpisem, jako jsou ochranné brýle p i svá ení nebo 

jistící výstroj proti pádu do hloubky v tší jak 1,5 m, bude tak učin no. [4] 

7. 2 Na ízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví p i práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 

7.2.1 Otvory 

V n kterých místech prostup  stropní konstrukcí vznikají otvory, které svým jedním 

rozm rem nep esahují velikost 0,25 m, a proto v t chto místech není zapot ebí provád t žádná 

bezpečností opat ení. Vznikají zde i otvory tento rozm r p esahující a u nich se provede 

zakrytí poklopy nebo ochranné hrazení výšky 1,1 m, aby bylo zabrán no jejich propadnutím. 

V místech okenních otvor  v podlažích nad 1NP, kde je výška dolního okraje níže než 1,1 m 

a jeho ší ka je v tší, než 0,3 m bude provedeno hrazení zabraňující pádu. [5] 

7.2.2 Žeb íky 

Žeb íky budou požívány pouze pro práci odstran ní bedn ní dobetonávek uvnit  budovy. 

Žeb ík bude vždy zajišt n proti podklouznutí protiskluzovými podložkami pod bočnicemi. 

Sklon musí být min. 2,5 : 1 za p íčlemi musí být volný prostor min. 0,1Ř m a ze strany 

p ístupu na žeb ík musí být ponechán volný p ístup min. 0,6 m. Žeb íky nelze používat jako 

podp rný nebo nosný prvek podlah. [5] 
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7.2.3 Dočasné stavební konstrukce 

Jedná se o pojízdné lešení používané p i vyzdívání druhé výšky svislých konstrukcí. Toto 

lešení musí být provedeno podle technického návodu výrobce a opat eno za ízením, které 

umožňuje jeho zajišt ní proti pohybu b hem práce. [5] 

7.2.4 P erušení práce ve výškách 

Práce ve výškách budou p erušeny za silného dešt , sn žení nebo námrazy, p i pov trnostních 

podmínkách p esahující rychlost Ř m/s b hem práce ve výškách s jišt ním na lan . B hem 

ostatních prací na staveništi nesmí být p ekročena síla v tru 11 m/s. P erušení se také 

provede, pokud viditelnost bude menší než 30 m nebo teplota klesne pod - 10°C. [5] 

7.2.5 Osobní ochranné pom cky proti pádu z výšky 

Jistící postroj musí být použit p i ukládání stropních panel  SPIROLL a p i p íprav  bedn ní 

ztužujících v nc . Zajišt ní postroje bude vždy do ocelového oka p ipevn ného do svislé 

nosné konstrukce, nebo do stropního panelu. Vždy p ed započetím práce musí být jistící místa 

a postroj zkontrolovány. Použití postroje v jednotlivých podlažích bude p erušeno  

až po vybudování ochranného hrazení výšky 1,1 m p ipevn ného k bedn ní ztužujících v nc . 

7. 3 Literatura 

[4] Na ízení vlády č. 5ř1/2006 sb.: o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví p i práci na staveništích. In: 2006. Česká republika, 2006. Dostupné  

z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 

[5] Na ízení vlády č. 362/2005 sb.: o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In: 2005. Česká republika, 

2005. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 
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Ř.1 Vyhláška č. 3Ř1/2001 Sb. kterou se stanoví katalog odpad  

Ř.1.1 Katalog odpad  

17 Stavební a demoliční odpady Ěvčetn  vyt žené zeminy z kontaminovaných místě 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton 

18 01 02 Cihly 

17 02 D evo, sklo a plasty 

17 02 01 D evo 

18 02 03 Plasty 

17 03 ůsfaltové sm si, dehet a výrobky z 
dehtu 

17 03 02 
ůsfaltové sm si neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

17 04 Kovy Ěvčetn  jejich slitině 
17 04 05 Železo a ocel 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály 
s obsahem azbestu 

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

 

20 Komunální odpady ĚOdpady z domácností a podobné živnostenské, pr myslové odpady  

a odpady z ú ad ě včetn  složek z odd leného sb ru 

  

 

 

 

 

8.1.2 Nakládání s odpady 

Odpady vznikající na stavb  je nutné t ídit dle výše uvedeného katalogu odpad . Jejich 

uložení se provede do odpadních kontejner  umíst ných na ploše určené ke skladování 

staveništního odpadu. Kontejnery budou naloženy nákladním automobilem ůVIů s hákovým 

nosičem kontejner  a odvezeny na skládku odpadu ve m st  Čáslav, která provede následnou 

likvidaci veškerého odpadu s výjimkou železa a oceli, které bude odvezeno na sb rný dv r. 

20 01 Složky z odd leného sb ru Ěkrom  
odpad  uvedených v podskupin  15 01ě 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Sm sný komunální odpad 
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Ř.1.3 Ochrana p dy, ovzduší a zelen  

Pro výstavbu bytových dom  budou využity pozemky, na kterých se rozkládá část areálu 

bývalých kasáren Prokopa Holého. Na celé ploše pozemk  se nachází betonová plocha, která 

bude p ed zahájením výstavby odstran na. B hem stavby není tedy nutné na pozemcích 

chránit zeleň a stromy, protože se zde žádné nenacházejí. Doprava mimo staveništ   

a po staveništi bude provozována pouze po stávajících a nov  vytvo ených komunikacích. 

V uzamykatelném skladu na stavb  bude k dispozici sypký sorbent VůPEX. Tato zrnitá, 

sypká a vysoce pórovitá hmota šedobílé barvy úsp šn  absorbuje naftu, benzín, oleje, tuky, 

maziva, terpentýn a jiné mastné tekutiny rozlité na zemi, plovoucí a rozptýlené ve vod .  

P i styku se sm sí vody a ropných produkt  absorbuje p ednostn  ropné produkty. Použije  

se na místo uniku škodlivé látky, nechá se chvíli p sobit a poté se odstraní. Na staveništi 

nesmí docházet k pálení odpad  a veškeré stavební stroje musí odpovídat stanoveným 

emisním podmínkám kv li ochran  proti znečišt ní ovzduší. 

Ř.2 Na ízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochran  p ed nep íznivými účinky 
hluku a vibrací 

B hem provád ní technologické etapy hrubé vrchní stavby se nep edpokládá vznikání 

nadm rného hluku nebo vibrací od stavebních stroj  a ná adí. B hem výstavby,  

a to konkrétn  p i zm n  provád ného procesu, je nutné provést kontrolní m ení a p epočet 

vznikající ekvivalentní hladiny hluku Ěůě a špičkového akustického tlaku ĚCě. Pokud m ení 

prokáže p ekročení limitu ekvivalentní hladiny hluku Ěůě Ř0 dB a špičkového akustického 

tlaku ĚCě 112 Pa musí být zam stnanc m poskytnuty osobní ochranné pom cky k ochran  

sluchu. Pokud je p ekročen expoziční limit Ř5 dB nebo hodnota 200 Pa musí být zajišt no, 

aby byly osobní ochranné pom cky k ochran  sluchu zam stnanci používány. [7] 

8.3 Literatura 

[6] Vyhláška č. 3Ř1/2001 sb.: kterou se stanoví Katalog odpad , seznam nebezpečných 
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republika, 200Ř. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 

[7] Vyhláška č. 272/2011 sb o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací.  

In: 2011. Česká republika, 2011. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 
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ř.1 Zd ní 

9.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Bude provedena kontrola úplnosti a provedení projektové dokumentace, ta musí být 

zpracována odpov dným projektantem podle platné vyhlášky č. 62/2013 Sb., zákona  

č. 1Ř3/2006 Sb. a normy ČSN 01 34Ř1. Musí obsahovat nap . okótované stavební p dorysy 

všech podlaží se správn  zakreslenými nosnými svislými a d lícími konstrukcemi, otvory 

v t chto konstrukcích a umíst ní za izovacích p edm t . Dále musí obsahovat p esný druh  

a množství materiálu, skladby daných konstrukcí, konstrukční detaily a postup provád ní 

prací. Projektová dokumentace musí být p ekontrolována za účasti hlavního stavbyvedoucího 

a investora p ed zahájením prací a v p ípad  nejasností se vyčká na jejich nápravu. 

9.1.2 Kontrola p ipravenosti staveništ  

P i p ejímce staveništ  se kontroluje jeho stávající stav, výška oplocení 1,Ř m a umíst ní 

dočasného dopravního značení. Dále se kontrolují zpevn né plochy pro skladování materiálu, 

odpad , míchacího centra, stav a rozm ry p íjezdové komunikace a místo určené pro zázemí 

pracovník . Provádí se také kontrola napojení staveništ  na elektrickou energii, vodu  

a kanalizaci.  

9.1.3 Kontrola stroj  

Nejd ležit jším strojem na stavb  pro proces zd ní je v žový samostavitelný je áb 

LIEBHERR, kde se kontroluje jeho správné umíst ní, které musí být na zpevn ném 

 a dostatečn  únosném podkladu pod kterým neprochází p ípojky budovaného ani stávajícího 

objektu. Také se zkontroluje typ je ábu, který je navržený pro p epravu pot ebného materiálu 

o dané hmotnosti na pot ebnou vzdálenost na staveništi. Provede se také kontrola funkčnosti 

 a napojení kontinuální míchačky na zásobník se sypkými maltovými sm smi a její správné 

p ipojení na p ívod elektrické energie a vody. Nutné je také provést kontrolu funkčnosti 

flexibilního čerpadla, jeho napojení na kontinuální míchačku, p ívod elektrické energie 

 a správné p ipojení potrubí sloužícího pro odvod maltové sm si na místo zd ní. 
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9.1.4 Kontrola p edchozích prací 

Kontrola se provede v souladu s ČSN 73 0212 a ČSN 73 0210. Zkontroluje se čistota, 

rovinnost, geometrické odchylky a provedení betonové základové desky. Zd ní m že být 

započato, až poté co betonová základová deska dosáhla 70% stanovené charakteristické 

pevnosti.  Povolené geometrické odchylky jsou dány tabulkou 9-1 v norm  ČSN EN 13 670  

a rovinnost základové desky nesmí na 2,0 m délky p ekročit 15 mm. 

 

 

Tab. 9-1: Mezní odchylky [34] 

9.1.5 Kontrola materiálu 

P i dodání na stavbu se provede p ekontrolování dodacího listu s dodaným materiálem.  

U dodávky zdicích prvk  a maltových sm sí se zkontroluje druh výrobce, označení, datum 

výroby a čistota. Je nutné zkontrolovat, jestli nedošlo p i p eprav  k poškození výrobku  

a p ípadn  uplatnit reklamaci u dodavatele stavebního materiálu. Po kontrole je vystaven 

dokument o jakosti stavebního materiálu a vše je zapsáno do stavebního deníku. 

 

U hydroizolačního materiálu se kontroluje dodané množství a druh materiálu pro danou 

technologickou etapu. Dále se kontroluje prohlášení o vlastnostech výrobku, jeho označení,  

a jestli není žádným zp sobem poškozen. Mezní odchylka od p ímosti nesmí být v tší  

než 20 mm na 10 m délky. 



133 
 

 

U lehkých malt pro zd ní se kontroluje objemová hmotnost malty, která musí být rovna nebo 

menší 1300 kg/m3
 a charakteristická počáteční pevnost je pro malty pro obyčejné a lehké 

malty 0,15 MPa. 

 

Zdicí materiál je dodáván na d ev ných nevratných paletách. Z každé dodávky je vybráno  

10 vzork  pro kontrolu mezních rozm r . Mezní odchylky rozm r  jsou dány výpočtovými 

vztahy stanovenými ČSN EN 771-1 v kapitole 5.2.1.2.2  

Mezní odchylky pr m rných zm ených hodnot v souboru vzork  

 

Nejv tší p ípustné rozp tí Ěprvky LDě 

 

9.1.6 Kontrola skladování materiálu 

Materiál musí být skladován na zpevn né odvodn né ploše nebo v uzamykatelném 

kontejneru. Skladování zdicího materiálu bude na nevratných d ev ných paletách 

a to max. dv  na sob . Pr chozí ší ka mezi jednotlivými paletami bude min. 750 mm, tato 

ší ka umožňuje bezproblémový pr chod pracovník  p i p íprav  palet k p eprav  v žovým 

je ábem. Skladování suchých maltových sm sí bude v transportních kapsových silech. 
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Uskladn ní rolí hydroizolačního materiálu bude v uzamykatelném skladu na d ev ných 

prokladcích do výšky 1,5 m a zajišt n proti rozvalení. Penetrační nát r bude skladován také 

v uzamykatelném skladu v plechovkách plnícím otvorem vzh ru a max. do výšky 2 m. 

9.1.7 Kontrola pracovník  

Provede se kontrola zp sobilosti pracovník  pro daný proces provád ní zdících prací. 

Zkontroluje se platnost a typ je ábnického pr kazu osoby obsluhující v žový je áb. Všichni 

zam stnanci budou proškoleni o bezpečnosti práce. 

9.1.8 Kontrola klimatických podmínek 

Teplota se zm í 3 x denn  a to konkrétn  v 7, 14 a 21 hodin. Teplota ve 21 hodin se p i 

výpočtu pr m rné teploty započítá dvakrát. V p ípad  klesnutí teploty pod 5°C a nebo 

zvýšení nad 30°C musí být provedeny opat ení, jako jsou použití nemrznoucí sm si, kropení 

materiálu nebo úplné p erušení práce. Manipulace s materiálem, p i které bude využit pro 

p epravu nebo osazení v žový je áb, nesmí stoupnout rychlost v tru nad 11 m/s. V p ípad  

p ekročení dovolené meze musí být práce neprodlen  p erušena. Práce nesm jí být provád ny 

za dešt , sn žení a snížené viditelnosti. 

9.1.9 Kontrola BOZP 

Všichni zam stnanci budou proškoleni o BOZP. Provede se p ekontrolování veškerých 

bezpečnostních opat ení uvedených v kapitole 7 BEZPEČNOST ů OCHRůNů ZDRůVÍ 

P I PRÁCI. 

9.1.10 Kontrola vytyčení zdí 

Podle projektové dokumentace se p ekontroluje správné vytyčení zdiva celého vyzdívaného 

podlaží a správnost vyznačení umíst ní a rozm r  budoucích okenních a dve ních otvor . 

ř.1.11 Kontrola položení hydroizolace  

Zkontroluje se kvalita provedení a natavení hydroizolačních pás , jestli místo položení 

odpovídá místu provád ní zdiva. Dále se p ekontroluje, jestli nejsou v n kterém míst  

poškozeny, a jestli p esah pás  je min. 150 mm. 
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ř.1.12 Kontrola založení první vrstvy zdiva 

P i zakládání první vrstvy zdiva se kontroluje správný postup provád ní stanovený 

technologickým p edpisem. Min. tloušťka malty musí být 10 mm a její nanášení vychází 

z nejvyššího bodu základové konstrukce, který zjistíme pomocí nivelačního p ístroje. Dále  

se zkontroluje rovinnost a správnost osazení rohových cihel, mezi kterými je natažena šn ra. 

Podle této šn ry se kontroluje rovinnost vyzdívané vrstvy zdiva mezi rohovými cihlami. 

Výškové nerovnosti mezi jednotlivými cihlami nesmí p esahovat 1 mm a vodorovný p esah 

hrany základové konstrukce nesmí p esahovat 1/6 tloušťky zdiva. 

9.1.13 Kontrola vyzdívání následujících vrstev zdiva 

Ke kontrole správného výškového modulu b hem zd ní nám bude sloužit d ev ná lať. 

D ev ná lať bude délky odpovídající výšce budoucí projektované st ny, na které se p ipraví 

značky po 125 mm. P ed nanesením tepeln  izolační malty následující vrstvy musí být 

provedeno navlhčení vrchní části cihel poslední vyzd né vrstvy. Vyzd ní následujících vrstev 

se provede s odsazením styčné spáry o vzdálenost 125 mm oproti p edešlé vrstv . Tohoto 

p esahu se docílí použitím polovičních rohových cihel, které se vytvo í na ezáním celých 

nebo použitím speciálních polovičních cihel. U keramických blok  POROTHERM P+D  

se neprovádí promaltování svislé styčné spáry, spojení je provedeno na péro a drážku. 

Tloušťka ložné spáry se pohybuje v rozmezí 10 – 12,5 mm ± 1mm, nesmí být tenčí jak 6 mm 

a tlustší jak 15 mm. Hloubka nevypln né spáry nesmí být v tší jak 15 mm od líce zdiva. 

9.1.14 Kontrola provedení vnit ního zdiva 

Vyzdívání nosného a d lícího vnit ního zdiva se provádí totožným zp sobem jako vyzdívání 

p edešlých konstrukcí. Navíc se kontroluje správné zavázání vnit ního zdiva do obvodového, 

které se provádí do kapsy v každé druhé ad  do hloubky ¼ ší ky obvodového zdiva. 

 

Nutné je dbát zvýšené pozornosti p i napojení p íček na nosné st ny. V první vrstv   

se kontroluje namaltování svislé st ny keramického bloku, který se p imáčkne k nosné zdi. 

V každé druhé vrstv  se kontroluje propojení do pravého úhlu ohnutými, nerezovými, 

ocelovými sponami, které se p ipevní svislou částí a pomocí hmoždinek a šroub  k nosné 

st n  a vmáčknutím vodorovné části do malty ložné spáry v p íčce. Mezera vznikající mezi 
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stropní konstrukcí a poslední vrstvou p íčky se p i menším rozp tí stropu než je 3,5 vyplní 

maltou, p i v tším rozp tí se vyplní montážní p nou. 

ř.1.15 Kontrola otvor  

V p íčkách se provede osazení dve ních zárubní p ed započetím samotného vyzdívání. 

Provede se kontrola vyvážení a zafixování šikmými vzp rami a pomocí klín . B hem 

vyzdívání se kontroluje upevn ní k p íčce, které se provede maltou. 

 

Kontrolují se min. rozm ry a pravoúhlost otvoru, který musí být min. skladebné velikosti 

budoucího okenního nebo dve ního rámu. K vytvo ení ost ní a parapetu v nosných st nách  

se použijí speciální cihly, které mají p i povrchu tvo ící líc st ny umíst ny dva ke st ednicové 

ose symetrické velké otvory kryté p epážkami. P i použití p eklad  POROTHERM 23,Ř  

se po zabudování odstraní jeden z t chto otvor  a to ten blíže k vn jšímu okraji. Vytvo ení 

drážky v ost ní se vytvo í st ídáním celého a polovičního rozm ru. Zkontroluje se uložení 

v parapetu, kde se tyto speciální cihly kladou do malty vedle sebe na sraz. 

9.1.16 Osazení p eklad  

P i osazování p eklad  se nejd íve na p ekladišti provede kontrola sestavení kombinace 

p eklad  a tepeln  izolačního materiálu a svázání rádlovacím drátem. P eklady se osazují  

do maltového lože tak, aby byl vid t jejich nápis dolní strana. Délka osazení p ekladu se liší 

podle jeho délky. P eklady do délky 1750 mm musí být osazeny na délku uložení 125 mm, 

délky 2000 – 2500 mm na 200 mm a délky nad 2500 mm na 250 mm. P eklady nesm jí být 

ukládány na poloviční cihly, které byly vytvo eny na ezáním celých, ale pouze jen  

na speciální poloviční cihly. 

9.1.17 Kontrola geometrie 

Kontrolují se mezní odchylky rozm r  konstrukčních celk  dle tab. ř-2, mezní odchylky 

vzdáleností protilehlých konstrukcí dle tab. ř-3 a mezní odchylky celkové rovinnosti povrch  

vnit ních rovinných ploch dle tab. ř-4 v norm  ČSN 73 0205. Kontroluje se provedení vazeb 

zdiva, jestli je provedeno odsazení styčné spáry v každé vrstv  o 125 mm. Dále provedení  

a čistota ložných spár, min rozm ry a pravoúhlost dve ních a okenních otvor . 

 



137 
 

 

Tab. 9-2: Mezní odchylky rozm r  konstrukčních celk  [31] 

 

 

Tab. 9-3: Mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí [31] 

 

 

Tab. 9-4: Mezní odchylky orientace konstrukcí [31] 
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9.1.18 Kontrola celistvosti konstrukce 

Dle projektové dokumentace se zkontroluje vizuáln  a m ením kompletnost, provedení 

konstrukcí, poloha a velikost otvor . Kontroluje se čistota, neporušenost a bezpečnost 

konstrukce. 

ř.2 Provedení vodorovných konstrukcí z prefabrikovaných dílc  

ř.2.1 Kontrola projektové dokumentace 

Bude provedena kontrola úplnosti a provedení projektové dokumentace, ta musí být 

zpracována odpov dným projektantem podle platné vyhlášky č. 62/2013 Sb., zákona  

č. 1Ř3/2006 Sb. a normy ČSN 01 34Ř1. Musí obsahovat nap . okótované stavební p dorysy 

všech podlaží se správn  zakreslenými nosnými svislými konstrukcemi, otvory v t chto 

konstrukcích a uložení prefabrikovaných železobetonových dílc . Dále musí obsahovat 

p esný druh a množství materiálu, skladby daných konstrukcí, konstrukční detaily a postup 

provád ní prací. Projektová dokumentace musí být p ekontrolována za účasti hlavního 

stavbyvedoucího a investora p ed zahájením prací a v p ípad  nejasností se vyčká na jejich 

nápravu. 

9.2.2 Kontrola p ipravenosti staveništ  

P i p ejímce staveništ  se kontroluje jeho stávající stav, výška oplocení 1,Ř m a umíst ní 

dočasného dopravního značení. Dále se kontrolují zpevn né plochy pro skladování materiálu, 

odpad , stav a rozm ry p íjezdové komunikace a místo určené pro zázemí pracovník . 

Provádí se také kontrola napojení staveništ  na elektrickou energii, vodu  

a kanalizaci. 

ř.2.3 Kontrola stroj  

Nejd ležit jším strojem na stavb  je v žový samostavitelný je áb LIEBHERR, kde  

se kontroluje jeho správné umíst ní, které musí být na zpevn ném a dostatečn  únosném 

podkladu pod kterým neprochází p ípojky budovaného ani stávajícího objektu. Také  

se zkontroluje typ je ábu, který je navržený pro p epravu pot ebného materiálu o dané 

hmotnosti na pot ebnou vzdálenost na staveništi. Nutné je provést kontrolu funkčnosti ručního 

elektrického ná adí, kterou je ohýbačka, svá ečka, vrtačka a úhlová bruska.  
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9.2.4 Kontrola p edchozích prací 

Provede se kontrola provedení svislých nosných konstrukcí. Konstrukce musí být suché, čisté 

a bez poškození. Kontroly geometrie se provádí stejn  jako p i výstupní kontrole zdicích prací 

a m ly by se shodovat. 

9.2.5 Kontrola prefabrikovaných dílc  

P i dodání na stavbu se provede p ekontrolování označení jednotlivých dílc , dodacího listu  

a osv dčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Z každé dodávky se vybere jeden dílec,  

na kterém se zjišťuje p esnost všech geometrických parametr . Délkové, ší kové a výškové 

rozm ry stavebních dílc  se m í mezi rovnob žnými hranami jejich lícových ploch vždy  

ve vzdálenosti 100 mm od konc  hran t chto ploch, pop . v jejich osách. U dílc  se ší kou  

do 600 mm se provede jedno m ení uprost ed ší ky, jestliže je ší ka v tší jak 600 mm  

do 1200 mm, provedou se dv  m ení 100 mm od okraj  plochy ve sm ru ší ky dílce, pokud  

je ší ka v tší, než 1200 mm provedou se t i m ení. U sloup  se kontroluje výška v jedné 

z v tších povrchových ploch sloupu. Pr ez se m í vždy 100 mm od hlavy a paty sloupu  

a uprost ed jeho výšky, v p ípad  zm ny pr ezu se nem í uprost ed, ale 100 mm nad a pod 

zm nou. Rovinnost se kontroluje pomocí 2 m dlouhé m ící lat , místa m ení pod latí jsou  

od sebe vzdálena 500 mm. Provede se nejmén  p t klad  lat  rovnom rn  rozmíst né  

po kontrolované ploše. Celková p ímost hran se m í ve dvou sm rech vždy 100 mm od konc  

hrany. M ení se rozmístí rovnom rn  po celé délce hrany. [39] 

ř.2.6 Kontrola výztuže 

Stavbyvedoucí p i dodávce zkontroluje t ídu pevnosti, množství a rozm ry výztuže 

s projektovou dokumentací.  Rozm ry se zkontrolují na n kolika prutech namátkov , 

a to pomocí posuvného m ítka a svinovacího metru. Dále se kontroluje čistota povrchu, který 

nesmí být zkorodovaný a zaolejovaný, jestli není výztuž zdeformována vlivem p epravy nebo 

jiných okolností. 
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ř.2.7 Kontrola zálivkového betonu a vyrovnávací mazaniny 

Provede se p i každé dodávce zálivkového betonu na stavbu. Hlavní stavbyvedoucí 

p ekontroluje dodací list, kde je doložena kvalita, t ída a složení čerstvého betonu. Údaje 

v dodacím listu se musí shodovat s projektovou dokumentací. Na vzorku odebraném  

na začátku vyprazdňování autodomíchávače se provede zkouška konzistence sm si. Zkouška 

se provádí metodou sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2. Výsledkem t chto zkoušek je určení 

stupn  konzistence S1 – S5. 

Tab. 9-5: Určení stupn  konzistence [43] 

ř.2.Ř Kontrola bedn ní 

Bedn ní ztužujících v nc  bude vytvo eno z eziva. Stavbyvedoucí p i dodávce materiálu pro 

bedn ní zkontroluje druh a množství eziva, odbedňovacího p ípravku a spojovacího 

materiálu podle projektové dokumentace. 

9.2.9 Kontrola skladování 

Prefabrikované plošné dílce budou na stavb  skladovány v takové poloze, v jaké budou 

zabudovány, pouze sloupy je možné skladovat v poloze naležato. Skladování bude na rovné 

odvodn né ploše na d ev ných prokladcích ve 4 adách a max. výšce 1,5 m. Mezi 

skladovanými dílci bude dodržena min. pr chozí ší ka 750 mm. 

 

Výztuž bude skladována na zpevn né odvodn né ploše určené pro skladování a p ípravu 

výztuže. Skladování bude ve svazcích na d ev ných podkladcích po 1 m, se zajišt ním proti 

rozvalení. Každý svazek bude opat en štítkem s rozm ry a t ídou pevnosti. Dále musí být 
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chrán na proti dešti a pov trnostním vliv m nejlépe plachtou nebo zast ešením skladovací 

plochy. 

 

ezivo pro bedn ní bude skladováno na zpevn né odvodn né ploše na prokladcích po 1 m, 

chrán né proti klimatickým vliv m plachtou. Po odbedn ní bude recyklováno. 

 

Odbedňovací p ípravek se uskladní v uzamykatelném skladovacím kontejneru v plechovkách 

víkem nahoru a max. do výšky 2 m. V uzamykatelném skladovacím kontejneru bude 

skladován i drobný spojovací materiál, jako nap . h ebíky a drát určený ke svazování 

armokoš . 

9.2.10 Kontrola pracovník  

Provede se kontrola zp sobilosti pracovník  pro provád ní technologické etapy betonáže 

ztužujících v nc  a dobetonávek. Zkontroluje se typ a platnost svá ečských a je ábnických 

pr kaz . Všichni zam stnanci musí být proškoleni o BOZP. 

9.2.11 Kontrola klimatických podmínek 

Teplota se zm í 3 x denn  a to konkrétn  v 7, 14 a 21 hodin. Teplota ve 21 hodin se p i 

výpočtu pr m rné teploty započítá dvakrát. V p ípad  klesnutí teploty pod 5°C a nebo 

zvýšení nad 30°C musí být provedena opat ení, jako jsou použití nemrznoucí sm si, kropení 

materiálu nebo úplné p erušení práce. Manipulace s materiálem, p i které bude využit pro 

p epravu nebo osazení v žový je áb, nesmí stoupnout rychlost v tru nad 11 m/s. V p ípad  

p ekročení dovolené meze musí být práce neprodlen  p erušena. Práce nesm jí být provád ny 

za dešt , sn žení a snížené viditelnosti, která nesmí být menší než 30 m. 

9.2.12 Kontrola BOZP 

Všichni zam stnanci budou proškoleni o BOZP. Provede se p ekontrolování veškerých 

bezpečnostních opat ení uvedených v kapitole 7 BEZPEČNOST ů OCHRůNů ZDRůVÍ 

P I PRÁCI. 
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9.2.13 Kontrola provedení bedn ní 

Provede se kontrola provedení oboustranného d ev ného bedn ní výšky 50 mm. Bedn ní 

musí být zajišt no proti pádu. Jeho části se p ipevní ke svislé nosné konstrukci pomocí 

kotevních šroub  do betonu a zdiva. Dále se zkontrolují hodnoty mezních odchylek osazení 

dílc  bedn ní dle tab. ř-6 v norm  ČSN 73 0210 – 1. 

 

Tab. 9-6: Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek p i osazování 

dílc  bedn ní [40] 

ř.2.14 Kontrola provedení vyrovnávací mazaniny 

Zkontroluje se provedení vyrovnávací mazaniny po celé vrchní ploše nosných konstrukcí. 

Tloušťka vyrovnávací mazaniny musí být 50 mm. Rovinnost povrch , p ímost hran a rozm ry 

musí odpovídat dovoleným odchylkám dle tab. ř-7 v norm  ČSN EN 13 670. Dále  

se kontroluje teplota povrchu, která nesmí p esáhnout hodnotu 70°C a klesnout pod 0°C 

dokud mazanina nedosáhne min. pevnosti v tlaku 5 MPa. Kontroluje se min. doba ošet ování 

mazaniny, která se stanoví dle tab. 9-Ř v norm  ČSN EN 13 670. Provád ní osazování 

prefabrikovaných dílc  m že být započato až poté, co betonová mazanina dosáhne 70% 

stanovené charakteristické pevnosti.  
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Tab. 9-7: Dovolené odchylky pro povrchy [34] 

 

 

Tab. 9-8: Min. doba ošet ování betonu [34] 

9.2.15 Kontrola manipulace s materiálem 

Manipulace se stropními panely SPIROLL se provádí pomocí speciálních samosvorných 

montážních kleští. Upevn ní musí být provedeno na bezpečném míst , kterým je v našem 

p ípad  p ekladišt  prefabrikovaných dílc , kde je zvolena max. výška skladování 1,5 m. 
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B hem zdvihání b emene a p emisťování se pracovníci zdržují v bezpečné vzdálenosti, poté 

co dojde k ustálení dílce nad místem uložení ve výšce 300 mm, se provede bezpečná montáž. 

9.2.16 Kontrola osazení prefabrikovaných dílc  

Osazení prefabrikovaných ŽB dílc  bude provedeno dle projektové dokumentace a pokyn  

výrobce. Délka uložení je navržena 125 mm. Dílce se ukládají na pryžové ložisko. Zkontrolují 

se doporučené orientační hodnoty odchylek dle tab. 9-9 v norm  ČSN 73 0210 – 1. 

 

Tab. 9-9: Doporučené orientační hodnoty odchylek [40] 

9.2.17 Kontrola uložení zálivkové výztuže 

Po vyzd ní v ncovkou se zkontroluje umíst ní tepelné izolace, osazení armokoš  a prut  

dobetonávek. Provede se kontrola uložení zálivkové výztuže do spár mezi panely a její 

provázání s výztuží ztužujících v nc . 
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Tab. 9-10: Mezní odchylky polohy výztuže [34] 

 

 

Tab. 9-11: Mezní odchylky polohy výztuže [34] 

9.2.18 Kontrola svarových spoj  

Provede se prohlídka vzhledu svar , kdy se kontrolují p edepsané rozm ry, hladkost povrchu, 

zjišťují se viditelné vady, vruby, trhliny. Kontrolují se mezní úchylky rozm r  a polohy svar  

a p ípustné vady svar  dle ČSN 73 24Ř0. 
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9.2.19 Kontrola provedení betonové zálivky 

Kontroluje se, jestli p ed provedením zálivky byly provedeny veškeré p edchozí kontroly, 

jako je kontrola osazení dílc , kontrola sva ovaných spoj  atd. Kontroluje se max. výška 

shozu zálivkové sm si 1,5 m, jestli jsou dodržena opat ení p i betonáži za špatných 

klimatických podmínek, jako je použití p ísad urychlující tuhnutí nebo používání oh ívané 

betonové sm si. Dále se kontroluje, jestli b hem betonáže nedochází k posunutí výztuže  

a teplota povrchu, která nesmí p esáhnout hodnotu 70°C a klesnout pod 0°C dokud zálivka 

nedosáhne min. pevnosti v tlaku 5 MPa. Podle t ídy ošet ování se kontrolu min. doba 

ošet ování mazaniny, která se stanoví podle tab. 9-8 v norm  ČSN EN 13 670. 

 

 

Tab. 9-8: Min. doba ošet ování betonu [34] 

9.2.20 Kontrola geometrie 

Kontrolují se mezní odchylky rozm r  konstrukčních celk  dle tab. 9-2 a mezní odchylky 

orientace konstrukcí dle tab. 9-4 v norm  ČSN 73 0205. Zkontrolují se doporučené orientační 

hodnoty odchylek uložení sloup  dle tab. ř-12 v norm  ČSN 73 0210 – 1. 

 

 

Tab. 9-2: Mezní odchylky rozm r  konstrukčních celk  [31] 
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Tab. 9-4: Mezní odchylky orientace konstrukcí [31] 

Tab. 9-12: Doporučené orientační hodnoty odchylek uložení sloup  [40] 

9.2.21 Kontrola celistvosti konstrukce 

Dle projektové dokumentace se zkontroluje vizuáln  a m ením kompletnost, provedení 

konstrukcí, poloha a velikost otvor . Kontroluje se čistota, neporušenost a bezpečnost 

konstrukce. 
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ř.3 Betonáž ztužujících v nc  a dobetonávek 

9.3.1 Kontrola projektové dokumentace 

Bude provedena kontrola úplnosti a provedení projektové dokumentace, ta musí být 

zpracována odpov dným projektantem podle platné vyhlášky č. 62/2013 Sb., zákona  

č. 1Ř3/2006 Sb. a normy ČSN 01 34Ř1. Musí obsahovat nap . okótované stavební p dorysy 

všech podlaží se správn  zakreslenými nosnými svislými konstrukcemi. Dále musí obsahovat 

p esný druh a množství výztuže a betonu pro jednotlivé v nce, konstrukční detaily a postup 

provád ní prací. Projektová dokumentace musí být p ekontrolována za účasti hlavního 

stavbyvedoucího a investora p ed zahájením prací a v p ípad  nejasností se vyčká na jejich 

nápravu. 

ř.3.2 Kontrola p ipravenosti staveništ  

P i p ejímce staveništ  se kontroluje jeho stávající stav, výška oplocení 1,Ř m a umíst ní 

dočasného dopravního značení. Dále se kontrolují zpevn né plochy pro skladování výztuže  

a bedn ní, odpad , stav a rozm ry p íjezdové komunikace a místo určené pro zázemí 

pracovník . Provádí se také kontrola napojení staveništ  na elektrickou energii, vodu  

a kanalizaci. 

ř.3.3 Kontrola stroj  

Nejd ležit jším strojem na stavb  je v žový samostavitelný je áb LIEBHERR, kde  

se kontroluje jeho správné umíst ní, které musí být na zpevn ném a dostatečn  únosném 

podkladu pod kterým neprochází p ípojky budovaného ani stávajícího objektu. Také  

se zkontroluje typ je ábu, který je navržený pro p epravu pot ebného materiálu o dané 

hmotnosti na pot ebnou vzdálenost na staveništi. K betonáži ztužujících v nc  bude použito 

autočerpadlo SCHWING S 39 SX a autodomíchávač s nástavbou STETTER C3. Provedeme 

kontrolu správného typu a provozuschopnosti t chto stroj , které jsou navrženy k doprav  

správného množství betonu na stavbu a na místo provád ní prací. Nutné je provést kontrolu 

funkčnosti ručního elektrického ná adí, kterou je ohýbačka, svá ečka, vrtačka a úhlová 

bruska. 

 



149 
 

ř.3.4 Kontrola p edchozích prací 

Provede se kontrola osazení prefabrikovaných ŽB panel  dle projektové dokumentace  

a pokyn  výrobce. Délka uložení je navržena 125 mm. Dílce se ukládají na pryžové ložisko. 

Kontrolují se mezní odchylky rozm r  konstrukčních celk  a doporučené orientační hodnoty 

odchylek. Kontrola se provádí shodným zp sobem, jako výstupní kontrola p edchozích prací. 

9.3.5 Kontrola betonu 

Provede se p i každé dodávce betonu na stavbu. Hlavní stavbyvedoucí p ekontroluje dodací 

list, kde je doložena kvalita, t ída a složení betonové sm si. Údaje v dodacím listu se musí 

shodovat s projektovou dokumentací. Na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 

autodomíchávače se provede zkouška konzistence sm si. Zkouška se provádí metodou sednutí 

kužele dle ČSN EN 12350-2. Výsledkem t chto zkoušek je určení stupn  konzistence 

 S1 – S5. 

Tab. 9-5: Určení stupn  konzistence [43] 

ř.3.6 Kontrola výztuže 

Hlavní stavbyvedoucí p i dodávce zkontroluje t ídu pevnosti, množství a rozm ry výztuže 

s projektovou dokumentací.  Rozm ry se zkontrolují na n kolika prutech namátkov ,  

a to pomocí posuvného m ítka a svinovacího metru. Dále se kontroluje čistota povrchu, který 

nesmí být zkorodovaný a zaolejovaný, jestli není výztuž zdeformována vlivem p epravy nebo 

jiných okolností. 
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ř.3.7 Kontrola bedn ní 

Bedn ní ztužujících v nc  bude vytvo eno z eziva. Stavbyvedoucí p i dodávce materiálu pro 

bedn ní zkontroluje druh a množství eziva, odbedňovacího p ípravku a spojovacího 

materiálu podle projektové dokumentace. 

ř.3.Ř Kontrola skladování materiálu 

Výztuž bude skladována na zpevn né odvodn né ploše určené pro skladování a p ípravu 

výztuže. Skladování bude ve svazcích na d ev ných podkladcích po 1 m, zajišt ním proti 

rozvalení. Každý svazek bude opat en štítkem s rozm ry a t ídou pevnosti. Dále musí být 

chrán n proti dešti a pov trnostním vliv m nejlépe plachtou nebo zast ešením skladovací 

plochy. 

 

ezivo pro bedn ní bude skladováno na zpevn né odvodn né ploše na prokladcích po 1 m, 

chrán né proti klimatickým vliv m plachtou. Po odbedn ní bude recyklováno. 

 

Odbedňovací p ípravek se uskladní v uzamykatelném skladovacím kontejneru v plechovkách 

víkem nahoru a max. do výšky 2 m. V uzamykatelném skladovacím kontejneru bude 

skladován i drobný spojovací materiál, jako nap . h ebíky a drát určený ke svazování 

armokoš . 

ř.3.ř Kontrola pracovník  

Provede se kontrola zp sobilosti pracovník  pro provád ní technologické etapy betonáže 

ztužujících v nc  a dobetonávek. Zkontroluje se typ a platnost svá ečských a je ábnických 

pr kaz . Všichni zam stnanci musí být proškoleni o BOZP. 

ř.3.10 Kontrola klimatických podmínek 

Teplota se zm í 3 x denn  a to konkrétn  v 7, 14 a 21 hodin. Teplota ve 21 hodin se p i 

výpočtu pr m rné teploty započítá dvakrát. V p ípad  klesnutí teploty pod 5°C a nebo 

zvýšení nad 30°C musí být provedena opat ení, jako jsou použití nemrznoucí sm si, kropení 

materiálu nebo úplné p erušení práce. B hem manipulace s materiálem, p i které bude využit 

pro p epravu nebo osazení v žový je áb, nesmí stoupnout rychlost v tru nad 11 m/s. 
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V p ípad  p ekročení dovolené meze musí být práce neprodlen  p erušena. Práce nesm jí být 

provád ny za dešt , sn žení a snížené viditelnosti, která nesmí být menší než 30 m. 

9.3.11 Kontrola BOZP 

Všichni zam stnanci budou proškoleni o BOZP. Provede se p ekontrolování veškerých 

bezpečnostních opat ení uvedených v kapitole 7 BEZPEČNOST ů OCHRůNů ZDRůVÍ 

P I PRÁCI. 

ř.3.12 Kontrola provedení bedn ní 

Provede se kontrola provedení jednostranného d ev ného bedn ní výšky 200 mm. Bedn ní 

musí být zajišt no proti pádu. Jeho části se p ipevní ke svislé nosné konstrukci pomocí 

kotevních šroub  do betonu a zdiva. Dále se zkontrolují hodnoty mezních odchylek osazení 

dílc  bedn ní dle tab. ř-6 v norm  ČSN 73 0210 – 1. P i provedení bedn ní je nutné 

zkontrolovat d ev né zábradlí o výšce 1,1 m, které slouží jako bezpečnostní opat ení proti 

pádu z výšky nad 1,5 m. Zábradlí se p ipevní do bedn ní ztužujících v nc  a provede  

se po celém obvodu podlaží. 

 

Tab. 9-6: Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek p i osazování 

dílc  bedn ní [40] 
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ř.3.13 Kontrola obezd ní v ncovkou a osazení tepelné izolace 

Postup provád ní je shodný se založením první vrstvy zdiva. Zkontroluje se rovinnost osazení 

rohových v ncovek, mezi kterými je natažena šn ra, podle které se osazují zbylé v ncovky. 

Výškové nerovnosti mezi jednotlivými v ncovkami nesmí p esahovat 1 mm. Tloušťka ložné 

spáry se pohybuje v rozmezí 10 – 12,5 mm ± 1mm, nesmí být tenčí jak 6 mm a tlustší jak  

15 mm. Po provedení obezd ní v ncovkou musí být osazena tepelná izolace, u které  

se p ekontroluje provedení do po celém obvodu ztužujícího v nce. Výška a rovinnost tepelné 

izolace musí být shodná s výškou a rovinností v ncovky. 

9.3.14 Kontrola provedení armokoše a uložení výztuže 

P i sva ování a osazování armokoš  musí být p ítomen statik, který kontroluje provedení dle 

projektové dokumentace a normy ČSN EN 1řř2-1-1. P ed osazením se zkontrolují sváry, 

ohyby t mínk , rozm ry armokoš  a pr m ry prut  použitých pro jejich vytvo ení.  

P i osazování betoná ské výztuže se kontrolují mezní odchylky polohy dle tab. 9-10 v norm  

ČSN EN 13 670. 

 

Tab. 9-10: Mezní odchylky polohy výztuže [34] 
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Tab. 9-11: Mezní odchylky polohy výztuže [34] 

ř.3.15 Kontrola svarových spoj  

Provede se prohlídka vzhledu svar , kdy se kontrolují p edepsané rozm ry, hladkost povrchu, 

zjišťují se viditelné vady, vruby, trhliny. Kontrolují se mezní úchylky rozm r  a polohy svar  

a p ípustné vady svar  dle ČSN 73 24Ř0. 

9.3.16 Kontrola betonáže v nc  a dobetonávek 

Kontroluje se, jestli p ed provedením betonáže byly provedeny veškeré p edchozí kontroly, 

jako je kontrola osazení dílc , kontrola sva ovaných spoj  atd. Kontroluje se max. výška 

shozu betonové sm si 1,5 m, jestli jsou dodržena opat ení p i betonáži za špatných 

klimatických podmínek, jako je použití p ísad urychlující tuhnutí nebo používání oh ívané 

betonové sm si. Dále se kontroluje, jestli b hem betonáže nedochází k posunutí výztuže  

a teplota povrchu, která nesmí p esáhnout hodnotu 70°C a klesnout pod 0°C dokud beton 

nedosáhne min. pevnosti v tlaku 5 MPa. Podle t ídy ošet ování se kontroluje min. doba 

ošet ování betonu, která se stanoví podle tab. 9-8 v norm  ČSN EN 13 670. Po betonáži 

nebude provedeno odbedn ní konstrukce, protože bedn ní spolu se zábradlím výšky 1,1 m 

bude sloužit jako bezpečnostní opat ení proti pádu z výšky v tší jak 1,5 m. 
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Tab. 9-8: Min. doba ošet ování betonu [34] 

9.3.17 Kontrola geometrie 

Kontrolují se mezní odchylky rozm r  konstrukčních celk  dle tab. ř-2 a mezní odchylky 

orientace konstrukcí dle tab. ř-4 v norm  ČSN 73 0205. Rovinnost povrch , p ímost hran  

a rozm ry musí odpovídat dovoleným odchylkám dle tab. ř-7 v norm  ČSN EN 13 670. 

Tab. 9-7: Dovolené odchylky pro povrchy [34] 
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Tab. 9-2: Mezní odchylky rozm r  konstrukčních celk  [31] 

 

 

Tab. 9-4: Mezní odchylky orientace konstrukcí [31] 

9.3.18 Kontrola celistvosti konstrukce 

Dle projektové dokumentace se zkontroluje vizuáln  a m ením kompletnost, provedení 

konstrukcí, poloha a velikost otvor . Kontroluje se čistota, neporušenost a bezpečnost 

konstrukce. Provád ní dalších prací m že být započato až po technologické p estávce 3 dny, 

b hem které beton za b žných podmínek dosáhne pevnosti 70%.  
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ZÁV R 

V bakalá ské práci jsem se zam il na technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového 

domu H1 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi. Cílem práce bylo vytvo ení 

technologických p edpis  pro provád ní svislých zd ných konstrukcí POROTHERM  

a vodorovných konstrukcí z prefabrikovaných železobetonových dílc  firmy GOLDECK,  

ve kterých jsou popsány postupy montáže v souladu se stanovenými postupy dle výrobce  

a českých státních norem. Pro jednotlivé postupy montáže jsou sestaveny kontrolní a zkušební 

plán a opat ení zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví p i práci. 

 

D ležitou částí byl i návrh dopravních tras materiálu od dodavatel , kdy jsem zjistil pomocí 

mapových aplikací nejvhodn jší a nejkratší ešení. P edm tem návrhu bylo i posouzení 

kritických míst na trase, která musela umožnit pr jezd soupravy nákladního automobilu 

s náv sem. V tomto p ípad  jsem zjistil, že pr jezd takového vozidla m stem Čáslav není 

snadný úkol. Součástí práce je návrh za ízení staveništ  vzhledem omezenému prostoru, 

vhodný druh, umíst ní a použití strojní sestavy pot ebné k provád ní technologické etapy. 

 

K vytvo ení položkového rozpočtu jsem využil nov  nabyté základní znalosti práce 

s programem BUILD power S. Cílem práce bylo také vypracování časového plánu, proto jsem 

si osvojil základní práci s programem CONTEC. Shledávám ho výborným pomocníkem pro 

zpracování této technologické části. Znalosti práce s t mito programy bych rád využil  

a rozší il v dalším studium nebo zam stnání. 

 

Pro svislé konstrukce jsou dále vypracovány alternativní zp soby provedení, které jsou 

cenov  a časov  porovnány v p íloze ůLTERNůTIVNÍ EŠENÍ PROCES  HRUBÉ 

VRCHNÍ STůVBY BYTOVÉHO DOMU V ČÁSLůVI ů JEJICH VLIV Nů CENU DÍLů. 

Srovnání je dle mého názoru velice zajímavé, protože systém navržený projektantem se jeví 

z časového a finančního hlediska nejmén  výhodný. 

 

Součástí práce byly také konzultace s odborníky, hlavn  s vedoucím bakalá ské práce  

Ing. Mgr. Ji ím Šlanhofem, Ph.D., díky kterému jsem mohl p i zpracování aplikovat, n které 

z jeho dlouholetých zkušeností v oboru.  
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