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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým řešením objektu Centrum 
polymerních systémů ve Zlíně. Hlavním cílem diplomové práce je zpracování hrubé 
stavby objektu z hlediska návrhu zdrojů věcných, finančních a časových. Obsahem 
práce je technická zpráva, technologický předpis provádění monolitické železobetonové 
skeletové konstrukce, návrh zvedacího mechanismu, zařízení staveniště, kontrolní a 
zkušební plán, rozpočet a harmonogram prací. 
  

Klíčová slova 

Technická zpráva, hrubá stavba, monolitický železobetonový skelet, zařízení staveniště, 
technologický předpis, harmonogram, rozpočet. 
  

  

Abstract 

This diploma thesis deals with constructive technological project of Polymer system 

centre in Zlín. Main aim of diploma thesis is working out on the rough construction 

with the point of view of material resources, financial plan and time plan. Thesis 

contents technical report, technological regulation for monolithic reinforced concrete 

frame, plan of lifting mechanization, construction site lay out, plan of controls and tests 

for quality, calculation and work schedule. 
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Úvod 

 

 Diplomová práce se zabývá stavebn  technologickým ešením objektu Centrum 

polymerních systémů Zlín. Objekt má sloužit pro výukové a výzkumné účely 

Technologické fakulty.  

 Náplní diplomové práce je p edevším zpracování provedení hrubé stavby 

objektu z části zapůjčené projektové dokumentace. Součástí práce bude návrh za ízení 

staveništ , postup prací p i provád ní monolitické skeletové konstrukce, finanční 

ohodnocení hrubé stavby objektu, časové rozplánování provád ných prací na hrubé 

stavb . V rámci jiného zadání bude zpracováno hodnocení čty  elektronických deníků, 

p ístupných pro českou stavební společnost. Samostatnou částí diplomové práce bude 

vypracování posouzení staveništního hluku s ohledem na okolní zástavbu v programu 

Hluk +.  
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1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Centrum polymerních systémů 

Účel stavby:  stavba pro školská za ízení – výukové, laboratorní a   

   výzkumné pracovišt  Univerzity Tomáše Bati 

Místo stavby:  t . Tomáše Bati, ulice Antonínova, Zlín 

Kraj:   Zlínský kraj 

Katastrální území: Zlín 

Stavebník:  Univerzita Tomáše Bati 

   nám. T.G.M. 5555 

   760 01 Zlín  

Projektant:  PROJECT BUILDING s.r.o., 

   Erbenova 8 

   602 00 Brno 

2. Členění stavby na stavební a inženýrské objekty 

2.1 Stavební objekty 

SO01 Centrum polymerních systémů Ěhlavní stavební objektě 

SO02 P íprava území 

SO03 Zpevn né plochy 

SO04 Parkovišt  

SO05 Sadové úpravy 

2.2 Inženýrské objekty 

IO06 P ípojka VN 

IO07 P ípojka kanalizace 

IO08 P ípojka NN 

IO09 P ípojka plynu 

IO10 P ípojka vodovodu 
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3. Stavebně architektonické řešení hlavního stavebního objektu 

3.1 Základní údaje o objektu 

 Jedná se o novostavbu Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše 

Bati ve Zlín . Toto centrum má sloužit pro výzkumné a výukové účely 

Technologické fakulty. 

 Objekt má šest nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní. Podzemní 

podlaží slouží p edevším jako hlavní technické zázemí objektu, ale poskytuje 

také prostory pro t žkou laboratorní techniku. Nadzemní podlaží jsou rozd lena 

na dva trakty propojené spojovacím krčkem, ve kterém je navrženo sociální a 

technické zázemí objektu. Menší z traktů objektu slouží jako administrativní 

zázemí a prostor kancelá í v decko-výzkumných pracovníků. Ve v tším traktu 

objektu jsou navrženy speciální laborato e pro výzkum a vývoj polymerů a 

výukové prostory. Každý z traktů má jinou konstrukční výšku, která je 

vyrovnána spojovacím krčkem. Výška administrativní části objektu je 21 m, 

výška laboratorní/výukové části je 24 m a výška spojovacího krčku v nejvyšším 

bod  je 27 m. Na východní stran  pozemku a podél severní hranice pozemku je 

navržena parkovací plocha pro akademické pracovníky fakulty. 

3.2 Bilance výměr 

 Zastav ná plocha objektu je 2728,00 m
2
 a celkový obestav ný prostor 

objektu je 61456,73 m
3
. Užitná plocha – podlahová plocha všech místností je 

10665,30 m
2
. Plocha technického vybavení – strojovny, rozvodny, je 848,75 m

2
. 

Plocha komunikací – schodišt , výtahy, chodby, je 2618,95 m
2
.  

3.3 Urbanistické a architektonické řešení objektu 

 Vybraná lokalita pro výstavbu Centra polymerních systémů se nachází 

naproti areálu Baťových závodů, poblíž Univerzitního parku. Terén pozemku je 

p evážn  rovinatý, částečn  porostlý stromy a ke i. Pozemek dotčený výstavbou 

leží v t sné blízkosti hlavní komunikace Zlína - t ídy Tomáše Bati a vedlejší 

ulice Antonínova. Pozemek je z východní, jižní a severní části obklopen čty  a 
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šestipodlažními objekty. Nejblíže objektu leží vysokoškolské koleje a st ední 

průmyslová škola. 

 Konstrukční ešení objektu je navrženo s ohledem na laboratorní provoz 

a vhodné vnit ní uspo ádání s možností zm ny. Jedná se o železobetonový 

monolitický skelet s konstrukčním modulem 7,2 m, který je v laboratorním 

traktu prodloužen na Ř,4 m. 

3.3 Technické řešení 

3.3.1  SO01 Centrum polymerních systémů 

Zemní práce 

 V rámci zemních prací bude v první fázi sejmuta ornice tl. 150 mm na 

ploše cca 7625 m
2, tato plocha bude sloužit pro vytvo ení samotného objektu 

CPS a nových zpevn ných ploch. Ornice bude odvezena a dočasn  uložena na 

mezideponii, vzdálené cca 6 km. Dále budou provedeny výkopy zeminy do 

n kolika výškových úrovní. Výkopy budou provedeny se sklonem svahování 

1:1, 1:0,25, 1:0,5 a se zapažením stavební jámy v jižní části pozemku a po 

obvodu administrativní části objektu. Odvodn ní výkopu bude ešeno pomocí 

sb rných studní a soustavy kanálků, vedoucích po obvodu stavební jámy. 

Základy 

 Pro založení stavby budou provedeny vrtané železobetonové piloty 

s monolitickými hlavicemi prům ru 600, 900 a 1200 mm, na nichž bude 

uložena základová železobetonová deska. Piloty budou vrtané za pomoci 

pažení dvouplášťovými pažnicemi. Pažení bude z ízeno do hloubky 2 m pod 

úroveň podloží z jílovců. Délky pilot jsou navrženy v rozmezí 7 – 18 m. Piloty 

budou provedeny z betonu C30/37 pro stupeň vlivu prost edí XC2 a XA2, 

s výztuží B500B – krytí výztuže 70 mm. 

 Pod základovou železobetonovou desku bude proveden podkladní beton 

C25/30 s výztužnou kari sítí Ø6 mm - 150 x 150 mm, tl. 100 mm. Na 

podkladní beton bude položena hydroizolace z PVC tl. 2 mm, včetn  dvojí 

vrstvy geotextilie 500g/m
2. Vrstva hydroizolace bude opat ena betonovou 

mazaninou tl. 50 mm. 
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 Základová deska tl. 350 mm je navržena se zesílením v míst  sloupů, 

patkami rozm ru ř00 x ř00 mm, výšky 500 mm. V základové desce budou 

provedeny prohloubené části pro dojezdy výtahů. Základová deska se st nami 

1.PP vytvo í základovou vanu z vodopropustného betonu C30/37 – XC4, XA2, 

s výztuží B500B – krytí výztuže 50 mm u spodního líce a 25 mm u horního 

líce. Tloušťka st n 1.PP je navržena 250 mm. Spáry základové vany budou 

vodot sn  ošet eny. 

Svislé konstrukce 

 Nosná konstrukce objektu bude tvo ena monolitickým železobetonovým 

skeletem. Jako svislé nosné prvky jsou navrženy sloupy a st ny z betonu 

C30/37 – XC1, s výztuží B500B – krytí výztuže 50 mm. Prostorová tuhost 

konstrukce je zajišt na obvodovými st nami navrženými v tloušťce 250 mm. 

Sloupy jsou navrženy rozm rů 450 x 450 mm, 550 x 550 mm a 600 x 600 mm.  

 Vnit ní svislé nenosné konstrukce budou vyzd ny z keramických tvárnic 

POROTHERM P+D tl. 80 mm, 115 mm, 140 mm a POROTHERM AKU tl. 

190 mm, 250 mm a 300 mm. Tvárnice PTH P+D a p íčky budou zd ny na 

maltu MVC 5 MPa, tvárnice PTH AKU budou zd ny na maltu MC 10 MPa. 

Ukončení zdiva u stropu bude provedeno vložením m kké vložky a 

olemováním ocelovými úhelníky L50/50/5 mm. 

 Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové 

stropní desky tl. 250 mm. Strop nad t žkou laborato í 1.PP bude vyztužen 

průvlaky širokými 600 a 550 mm, vysokými 750 mm. Stropy dalších podlaží 

budou vyztuženy průvlaky ší ky 1740 mm, výšky 500 mm. Stropní konstrukce 

budou provedeny z betonu C 30/37 – XC1 s výztuží B500B – krytí výztuže 25 

mm. V oblasti sloupů bude konstrukce stropu vyztužena p ídavnou smykovou 

výztuží. 

Schodiště 

 Schodišt  ve vstupní hale je navrženo p ímočaré, dvojramenné 

s mezipodestou, se schodnicovými deskami tl. 250 mm, které budou uloženy 

na schodišťové st ny tl. 200mm. Hlavní schodišt  umíst né v betonovém jádru 

tvaru hexagonu bude vynášeno schodišťovými st nami tl. 250mm. Tato 
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schodišt  budou provedena z betonu C30/37 – XC1 s výztuží B500B – krytí 

výztuže 25 mm. 

 V laboratorním i administrativním traktu jsou navržena vedlejší 

schodišt , která budou sloužit p edevším jako úniková. V laboratorním traktu 

bude schodišt  železobetonové, se zalomenou schodišťovou deskou tl. 185 

mm, podporované dvojicí sloupů. V administrativním traktu je navrženo 

schodišt  z nízkolegované uhlíkaté oceli S235 a S 355. Toto schodišt  bude 

kotveno chemickými kotvami do obvodové st ny. Povrchy všech betonových 

schodišť bude tvo it epoxidová st rka. 

 Venkovní schodišt  má navrženo nosnou konstrukci z profilu UPE 240 a 

IPE 140 z oceli S235 a S 355. Zav trování schodišt , zajišťující tuhost podest, 

je navrženo z profilů TR. Schodišt  bude ukotveno pomocí konzol k obvodové 

st n . V úrovni terénu budou schodnice ukotveny do betonu. Schodišťové 

stupn  budou vytvo eny z pororoštu  výšky 40 mm. 

Výtahy 

 V objektu jsou navrženy celkem t i výtahy. Pro p epravu osob je navržen 

jeden výtah osobní a jeden výtah osobo - nákladní, které jsou navrženy u 

hexagonálního schodišt . Výtah osobní je navržen s nosností 1000 kg pro 13 

osob, rozm r kabiny je 1500 x 1500 mm. Výtah osobo – nákladní má navrženu 

nosnost 1600 kg pro 21 osob, rozm r kabiny je 1400 x 2400 mm. T etí výtah je 

nákladní s nosností 3000 kg pro 40 osob, rozm r kabiny je 2000 x 2700 mm. 

Tento výtah však není primárn  určen pro p epravu osob. Všechny výtahy 

budou mít výtahové stroje umíst né ve výtahové šacht . 

Fasáda 

 Fasáda laboratorního traktu je navržena jako prov trávaná zav šená 

fasáda se smaltovaným sklem tl. 6 mm s hliníkovými profily a 

s hydrofobizovanou tepelnou izolací tl. 200 mm. V míst  zaoblené fasády 

budou použita speciální ohýbaná skla tl. Ř mm. Zateplení soklové části bude 

ešeno sendvičovou skladbou. Na obvodovou st nu bude natavena parozábrana 

z modifikovaného asfaltového pásu, na níž bude p ipevn na izolace XPS tl. 

200 mm. Pohledovou exteriérovou část soklu bude tvo it beton tl. 200 mm a 

120 mm.  
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 V administrativním traktu jsou navrženy dva druhy fasády. P edsazená 

arký ová část má fasádu navrženu stejnou jako laboratorní trakt, tedy 

prov trávanou zav šenou fasádu. Zbývající část fasády bude tvo it lícová 

prov trávaná fasáda. Na obvodovém zdivu bude proveden p edsazený 

prov trávaný sendvičový plášť se vzduchovou mezerou a s keramickými 

lícovými cihlami na povrchu. Tepelnou izolaci bude tvo it hydrofobizovaná 

minerální plsť tl. 160 mm. Soklová část bude opat ena hydroizolační folií PVC 

s tepelnou izolací XPS tl. 300 mm. Pohledová část skladby bude zhotovena 

z desek XPS tl. 100 mm s nakašírovanou vrstvou plastbetonu. 

 U zapušt né st ny 1.PP je navržena fasáda z vláknocementových desek 

tl. 8 mm s tepelnou izolací tl. 50 mm. 

Zastřešení 

 V 1.NP je navržena plochá jednoplášťová obrácená pochozí st echa 

s vnit ními vyh ívanými vtoky. Vrstvy st echy bude tvo it litá cementová p na 

ve spádu, dvojitá hydroizolační vrstva z modifikovaných asfaltových pásů, 

tepelná izolace XPS v celkové tl. 240 mm. Pochozí vrstvu bude tvo it betonová 

dlažba uložená na št rkové lože. 

 V úrovni 2.NP je navržena plochá jednoplášťová nev traná zelená 

st echa s vnit ními vyh ívanými vtoky. Spádová vrstva bude vytvo ena z lité 

cementové p ny. Další vrstvy budou tvo eny parozábranou, tepelnou izolací 

EPS, dvojitou hydroizolací, hydroakumulační a drenážní vrstvou, vrstvou 

substrátu tl. 200 mm a samotnou vegetací. 

 V 5.NP je navržena pochozí i nepochozí plochá jednoplášťová nev traná 

st echa. Spádovou vrstvu bude tvo it litá cementová p na s parozábranou, na 

niž bude uložena tepelná izolace v kombinaci XPS a EPS celkové tl. 240 mm. 

Pochozí vrstva bude provedena z betonových dlaždic osazených na 

rektifikačních podložkách. Nepochozí část st echy bude vytvo ena z vrstvy 

kačírku frakce 16/32 mm. V prostoru terasy bude z ízeno prosklené zábradlí. 

Odvodn ní st echy je zajišt no vnit ními vyh ívanými vtoky. 

 V 6.NP je navržena jednoplášťová plochá nev traná st echa se spádovou 

vrstvou z lité cementové p ny. Vrstva tepelné izolace bude tvo ena z EPS 

celkové tl. 240 mm, na niž bude mechanicky ukotvena hydroizolační folie PVC 
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tl. 1,5 mm. V části této st echy bude provedena vrstva kačírku frakce 16/32 

mm. V úrovni 6. podlaží bude také provedeno zast ešení hexagonálního 

sv tlíku nad centrálním schodišt m. Zast ešení sv tlíku je navrženo z ocelové 

konstrukce vypln né izolačním trojsklem.  

 Na st ešních pláštích, budou s ohledem na údržbu st ech a fasád, 

umíst ny kotvící body. 

Podlahy 

 Podlaha v 1.PP je p izpůsobena p edevším provozu t žké laborato e. 

Podlahová deska tl. 250 mm je navržena z železobetonu s rozptýlenou výztuží, 

pro vysoká zatížená. Použit bude beton C25/30 – XC2, XA2 s kari sítí Ø 6 mm 

– 150 x 150 mm. Nášlapnou vrstvu bude tvo it betonová deska 

s pancé ovaným vsypem. V prostorách lehkých laborato í jsou navrženy 

železobetonové podlahy tl. 185 mm s izolací XPS tl. 50 mm, ukončené 

nášlapnou vrstvou z epoxidové st rky. T etím typem podlahy, navrženým 

v 1.PP, je antivibrační plovoucí podlaha. Bude vytvo ena železobetonová deska 

tl. 185 mm s rozptýlenou výztuží a antivibrační izolací tl. 50 mm. Nášlapná 

vrstva bude vytvo ena z antistatické epoxidové st rky. 

  Podlahy v dalších podlažích jsou navrženy jako plovoucí. Na kročejovou 

izolaci bude provedena roznášecí vrstva z anhydritového pot ru CA – C25 – 

F5. V místnostech s p edpokládanou vyšší vlhkostí bude provedena roznášecí 

vrstva z cementového litého pot ru CT – C30 – F6. Ve vybraných místnostech 

je navrženo podlahové vytáp ní. V 6.NP bude podlaha v celé ploše ešena jako 

plovoucí antivibrační. Nášlapné vrstvy jednotlivých podlah jsou navrženy dle 

využití místností ĚPVC, keramická dlažba, koberec, epoxidová st rka). 

Úpravy povrchů 

 Ve schodišťovém prostoru budou na stropech a st nách provedeny 

epoxidové barvené nát ry. Prostory laborato í a místnosti administrativního 

traktu budou opat eny vápennou jemnozrnnou štukovou omítkou s disperzní 

paropropustnou, ot ruodolnou a omyvatelnou malbou. N které ze sloupů, st n 

a stropů budou opat eny hydrofobizujícím siloxanovým nát rem. 

V místnostech se sociálním za ízením budou provedeny keramické obklady do 

výšky podhledové konstrukce. 



12 

 

Výplně otvorů 

 Okna jsou navržena z hliníkových profilů s p erušeným tepelným 

mostem, s tepeln  izolačním trojsklem. Maximální součinitel prostupu tepla 

celého okna Uw = 1,2 W/m
2K, součinitel prostupu rámu Uf = 1,7 W/m

2
K. 

 Garážová vrata jsou navržena z hladkých hliníkových profilů, pohán ná 

el. pohonem. Navrženy jsou dva typy vrat, rolovací a skládací s integrovanými 

dve mi. 

  Vnit ní dve e budou ve vybraných místnostech ešeny jako dvouk ídlové 

dve e z hliníkových profilů se zasklením a samozavíračem. Zbývající 

interiérové dve e budou d ev né hladké bez zasklení nebo s částečným 

zasklením. Dve e únikových cest budou ešeny s ohledem na výpočtovou 

požární odolnost. 

Konstrukce klempířské 

 Venkovní oplechování otvorů – ost ní, nadpraží, parapety, budou 

provedeny z hliníkových plechů s komaxitovým nást ikem. Oplechování atik je 

také navrženo z hliníkových plechů tl. 2 mm. Atikové plechy budou kotveny 

do nosné konstrukce p es d evošt pové desky tl. 24 mm. Ostatní klempí ské 

výrobky budou provedeny z titanzinku. Klempí ské prvky budou dilatovány a 

v místech styků různých kovů, budou chrán ny p ed kontaktní korozí pomocí 

separační pásky. 

Konstrukce truhlářské 

 Krom  d ev ných interiérových dve í a vnit ního vybavení interiéru, 

bude také provedeno vnit ní d ev né obložení okenních otvorů.  

Konstrukce zámečnické 

 V rámci zámečnických prací bude provedeno kování dve í, zábradlí 

schodišť a teras, ocelové konstrukce st echy, lemování hran podlah a další. 

Venkovní zámečnické výrobky budou dle tl. materiálu žárov  zinkovány. 

Povrch vybraných zámečnických prvků bude navržen s ochranou proti korozi. 

Prvky zastínění 

 V interiéru,  jsou navrženy p edokenní hliníkové žaluzie na el. pohon. Na 

jižní fasád  jsou navrženy exteriérové markýzorolety z textilu na el. pohon. 

Vnit ní prostory mají zatemn ní ešeno hliníkovými interiérovými žaluziemi 



13 

 

s etízkovým ovládáním. Ve výukových místnostech a n kterých laborato ích 

budou provedeny vnit ní zatemňovací rolety ovládané el. pohonem. 

Bezbariérové řešení  

 Stavba bude ešena v souladu s vyhl. č. 3řŘ/200ř Sb. „O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. Na 

východní stran  pozemku je navrženo hlavní parkovišt  objektu CPS, kde bude 

vymezeno i 6 parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Z toho parkovišt  je navržen bezbariérový p ístup k hlavnímu vstupu 

do objektu. Pro vertikální p epravu osob jsou navrženy dva výtahy, které 

splňují normové požadavky na vybavení pro ZTP, včetn  reliéfních značek pro 

osoby se zrakovým postižením. 

 Pro ZTP je v objektu navrženo 12 speciáln  upravených hygienických 

za ízení. V každém pat e objektu je minimáln  jedno WC pro ZTP. 

V laboratorním taktu jsou navrženy i bezbariérové sprchy, včetn  nutného 

vybavení – madla, sklopná sedátka, bezbariérové umyvadlo apod. 

3.3.2 SO02 Příprava území 
 Pro p ípravu území bylo hodnoceno p edevším množství stávajících 

d evin na pozemku. Výsledkem je návrh k vykácení d evin na ploše 730 m2
. 

Odstran ní d evin prob hne včetn  pa ezů. D evo bude odvezeno a použito 

k dalšímu zpracování. 

3.3.3 SO03 Zpevněné plochy 

 Zpevn né plochy v areálu objektu budou tvo it komunikace pro p ší a 

komunikace dopravní, které budou zhotoveny ze zámkové dlažby. Hranice p ší 

komunikace bude ešena obrubníky rozm ru 100/250 mm, vsazených do 

betonového lože. Odvodn ní je vy ešeno vyspádováním komunikace 

k volnému terénu. Celková plocha zpevn ných komunikací bude 1627 m
2
. 

3.3.4 SO04 Parkoviště 

 V areálu jsou navrženy parkovací plochy, které budou zhotoveny ze 

zámkové dlažby v šedé a červené barv  tl. Ř0 mm. Celkový počet parkovacích 

stání je 7ř, včetn  parkování pro osoby ZTP. Parkovací stání pro osoby ZTP 
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budou zhotoveny u východního vjezdu na pozemek. Počet t chto stání je 6. 

Celková plocha parkovacích stání bude ř6Ř m2
. 

3.3.5 SO05 Sadové úpravy 

 V rámci sadových úprav bude provedeno zatravn ní části pozemku a 

výsadba ke ů. Zatravn ní pozemku bude provedeno v celkové vým e 1ř00 m2
. 

3.3.6 IO06 Přípojka VN 

 P ípojka VN bude ešena jako podzemní vedení, které bude pod 

zpevn nými komunikacemi uloženo v chráničce. P ípojka bude ukončena 

zasmyčkováním v rozvad či objektu. Celková délka p ípojky bude 2ř0 m. 

Rozvodná soustava VN: 3 – 50Hz, 22kV/IT. 

3.3.7 IO07 Přípojka kanalizace 

 Je navržena nová jednotná kanalizační stoka z plastového potrubí PVC 

DN 300 v celkové délce 12Ř,5 m. Kanalizační p ípojka bude napojena na 

jednotný kanalizační systém. U navržených parkovacích stání objektu je u 

odvodňovací soustavy navržen odlučovač ropných látek. 

3.3.8 IO08 Přípojka NN 

 Vedení NN bude uloženo v zemi v chráničce D23 v celkové délce 15 m. 

NN vedení bude napojeno do rozvad če objektu. Rozvodná soustava NN: 

3NPE – 50Hz, 230/400 V/TN – S. 

3.3.9 IO09 Přípojka plynu 

 P ípojka plynu byla pro objekt navržena v dimenzi DN 50, plynovodní 

p ípojka bude provedena z dvouplášťového plastového potrubí v celkové délce 

15,5 m. P ípojka bude do objektu vedena v ochranné trubce HDPE a bude 

napojena na plynom r TYP G6. 
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3.3.10 IO10 Přípojka vodovodu 

 Vzhledem k p edpokládané pot eb  pitné a požární vody bylo navrženo 

p ípojné potrubí z plastu DN 100, celkové délky 47,7 m, které bude ukončeno 

ve vodom rné šacht . 

4. Charakteristika území stavby 

4.1 Údaje o dosavadním využití území 

 Pozemek určený k výstavb  objektu CPS byl doposud veden jako druh 

pozemku – ostatní plocha. Pozemek byl doposud využíván jako plocha pro 

parkování a zatravn ná plocha s výsadbou. 

 Stavebním zám rem nebudou dotčeny pozemky určené k pln ní funkce 

lesa ani pozemky zem d lského půdního fondu. 

4.2 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Stavba byla navržena v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb. „O 

obecných požadavcích na využívání území“, vyhl. č. 26Ř/200ř Sb. „O 

technických požadavcích na stavby“ a s jejich zm nami. 

4.3 Informace o splnění regulačního plánu, územního rozhodnutí 

 Návrh stavby splňuje podmínky, které jsou v souladu s územním plánem 

m sta Zlín. Schválený územní plán byl navržen pro zastav ní pozemku 

s funkčním využitím: stavba pro školská za ízení. 

4.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Dokumentace stavby byla navržena v souladu s požadavky dotčených 

orgánů, včetn  všech p ipomínek. 

4.5 Průzkumy a měření 

 Na pozemku plánovaném pro výstavbu objektu CPS bylo provedeno 

n kolik průzkumů. Výsledkem návrhu založení stavby na pilotách byl 

inženýrskogeologický průzkum. Dále byla prov ena hodnota radonového 

indexu. Radonový index byl stanoven jako nízký, tudíž nejsou nutná opat ení 
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proti snížení radiační zát že. Součástí průzkumu bylo i provedení n kolika 

odb rů vzorků zeminy a podzemní vody, které byly laboratorn  prozkoumány. 

Úroveň hladiny podzemní vody se nachází v úrovni 206,4 m n.m. Chemickou 

analýzou podzemní vody byl stanoven st ední stupeň agresivity prost edí. 

Základové betonové konstrukce byly tedy navrženy z betonu se stupn m 

agresivity prost edí XA2. 

 Pro zjišt ní bludných proudů a m ení odporu zeminy byl proveden 

geoelektrický průzkum, kterým byla zjišt na zvýšená korozivní agresivita III. 

stupn . Zem m ičskou kancelá í bylo také provedeno geodetické zam ení 

ešeného území. 

4.6 Základové poměry 

 Pozemek je tvo en rovinatou plochou s výškovou kótou terénu cca 220 m 

n.m. Jižní část pozemku hraničí s úsekem, který je v mírném svahu a je vymezen 

údolní nivou eky D evnice. Základovou půdu zde částečn  tvo í vrstva navážky 

o mocnosti p ibližn  2 m z jílovo - písčitých hlín s kamennou drtí. Dále je zde 

souvrství jílovitých hlín až st edn  plastických jílů s mocností cca 10 m. V jižní 

části pozemku byly zjišt ny písčitohlinité sut  s úlomky pískovců. Další vrstva 

podloží je tvo ena zahlin ných št rkem. Poslední vrstva je tvo ena jílovci a 

prachovci. Pro návrh založení bylo nutné vzhledem k základovým pom rům 

postupovat dle 4. geotechnice kategorie. 

5. Napojení na dopravní systém 

 Budovaný objekt Centra polymerních systémů bude napojen na ulici 

Antonínova. Vjezdy do této ulice budou na pozemek ešeny z východní a západní strany 

pozemku. U obou vjezdů jsou navrženy závory, které zabezpečí vjezd na pozemek. 

Otev ení závor bude povoleno na základ  identifikačních karet zam stnanců. 

 Ulice Antonínova dopravn  obsluhuje i nedalekou st ední průmyslovou školu, 

vysokoškolské koleje a částečn  také polikliniku. Ulice Antonínova je vedena jako 

objízdná dvouproudová komunikace, napojující se ve dvou dopravních uzlech na t ídu 

Tomáše Bati. Ší ka jednoho pruhu komunikace je 3,25 m, u východní hranice pozemku 

se komunikace rozši uje na 3,5 m na jeden pruh. Komunikace je provedena z asfaltové 
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sm si a je dimenzována pro t ídu zatížení III. Po dokončení výstavby objektu bude u 

západní hranice objektu z ízena autobusová zastávka MHD. 

 P ístup na pozemek pro p ší je ešen chodníky, vedenými podél t ídy Tomáše 

Bati a podél celého pozemku dotčeného výstavbou. Bezbariérový p ístup do objektu je 

ešen od východních parkovacích ploch na pozemku. Komunikace pro p ší jsou 

provedeny ze zámkové betonové dlažby a jsou upraveny pro bezbariérový p ístup. 

6. Bezpečnost a ochrana zdraví 

6.1 Požární bezpečnost stavby 

 Objekt je navržen v souladu s normami, týkající se požární bezpečnosti 

staveb, vyhl. č. 26Ř/2011 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany 

staveb“ a zákona O požární ochran  č. 133/1řŘ5 Sb. 

 Návrh objektu byl z hlediska požární ochrany zvolen z neho lavého 

konstrukčního systému. Jednotlivé konstrukční části tedy budou druhu DP1. 

Dve ní otvory v prostorách CHÚC budou vypln ny atestovanými požárními 

uzáv ry typu EI nebo EW. CHÚC budou také vybaveny požárním značením, 

nouzovým osv tlením a v tracími otvory. 

 Objekt má zajišt n vn jší i vnit ní odb rná místa požární vody. Jako 

venkovní odb rná místa budou sloužit podzemní hydranty napojené na stávající 

vodovodní ad DN 300. Uvnit  objektu je navržen rozvod požární vody, na který 

budou napojeny hadicové hasicí systémy. V 1.PP je navržena hadice sv tlosti 25 

mm, ve vyšších patrech jsou navrženy hadice sv tlosti 1ř mm. 

 V objektu jsou dle projektové dokumentace navrženy požární úseky a 

CHÚC, které budou vybaveny p enosnými hasicími p ístroji. Dle požadavků 

byly navrženy práškové hasicí p ístroje typu PG6. Celkový počet hasicích 

p ístrojů je 62 ks. 

6.2 Ochrana obyvatelstva při užívání stavby 

 Návrh stavby byl proveden v souladu s platnou legislativou tak, aby byla 

stavba bezpečná p i užívání. Všechny prostory jsou dimenzovány tak, aby 

vyhovovaly provozním a montážním nárokům a nárokům na údržbu. Podmínkou 
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pro bezpečné užívání stavby je dodržení bezpečnostních p edpisů a to p edevším 

p i obsluze laboratorních a strojních za ízení. P i práci se všemi technologickými 

za ízeními musí být striktn  dodržován provozní ád, pokyny pro obsluhu a 

pravidelná údržba a revize. Elektrická za ízení jsou navržena z hlediska ochrany 

p ed úrazem elektrickým proudem. Zvýšená ochrana je zde zajišt na proudovým 

chráničem. 

 Celý objekt bude mechanicky a elektronicky zabezpečen proti vniku 

nepovolaných osob. Objekt bude také chrán n kamerovým systémem. 

7.  Vliv stavby na životní prostředí 

 V objektu jsou navržena vzduchotechnická za ízení, která p i svém provozu 

budou odvád t škodliviny vzniklé p i provozu objektu a technologických za ízení. 

Koncentrace škodlivin ve vyfukovaném vzduchu budou upraveny provozními p edpisy 

tak, aby nedocházelo k p ekročení limitních hodnot a nebylo tak negativn  ovlivn no 

životní prost edí v okolí objektu. Odvád ný vzduch nebude odvád n do prostoru 

pobytové zóny obyvatel. Hlučnost vzduchotechnických jednotek je návrhem omezena 

pomocí tlumičů hluku, které zamezí ší ení hluku do vn jšího prost edí. Všechna 

za ízení budou odpovídat svojí hlučností požadavkům n. v. č. 272/2001 Sb. „O ochran  

zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací “. 

 V rámci ochrany životního prost edí p ed úniky ropných látek je u parkovacích 

stání navržen odlučovač ropných látek. 

 S veškerým odpadem, vzniklým za provozu objektu, bude nakládáno dle vyhl. č. 

3Ř1/2001 Sb. ĚKatalog odpadůě. Odpady budou skladovány na p edem určeném míst  a 

budou t íd ny dle kategorií. Technickými službami m sta Zlína budou odpady 

pravideln  vyváženy.



19 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  
  
  
  

 

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 

ÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 

MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  

2. SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. BARBORA SKOPALOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2015     



20 

 

Obsah 

1. Hlavní dopravní trasy .................................................................................................. 21 

1.1 Okolí objektu CPS ................................................................................................ 21 

1.2 Doprava betonu ..................................................................................................... 22 

1.3 Doprava výztuže.................................................................................................... 22 

1.4 Doprava bedn ní ................................................................................................... 23 

1.5 Doprava je ábu LIEBHERR Ř1 K......................................................................... 24 

1.6 Doprava dalšího materiálu .................................................................................... 24 

1.7 Doprava ostatních strojů a drobné mechanizace ................................................... 25 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

1. Hlavní dopravní trasy 

1.1 Okolí objektu CPS 

 Objekt Centra polymerních systémů leží p ímo u hlavní silnice Zlína, 

t ídy Tomáše Bati, která je silnicí I t ídy. Po této silnici bude vedena veškerá 

doprava související se zásobováním staveništ . Vjezdy na staveništ  jsou 

situovány z ulice Antonínova ve východní a západní části ulice. U každé 

z p íjezdových cest, vedoucích ke staveništi budou umíst na výstražná značení – 

Pozor, výjezd vozidel stavby. Toto značení, včetn  stávajícího dopravního 

značení je vykresleno ve výkresu č. 2 - Dopravní značení. 

 

 
Obr. 2. 1.1 Okolí objektu CPS (převzato z [1]) 
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1.2 Doprava betonu 

 Beton bude na stavbu dovážen z 3,6 km vzdálené betonárny ZAPA, která 

se nachází v blízkosti t ídy Tomáše Bati, v ulici Šrámkova. Čas dovozu betonu 

na stavbu by díky p ímé trase nem l trvat déle než 7 minut. Vedle betonárny se 

nachází půjčovna stavebních strojů a drobné mechanizace – Půjčovna VLK. 

Odtud bude vypůjčena pot ebná drobná mechanizace – viz. bod 1.7. 

 

 
          Obr. 2. 2.2 Doprava betonu (převzato z [1]) 

1.3 Doprava výztuže 

 Výztuž bude dovezena z Tlumačova, z armovny a ohýbárny Výztuž CZ. 

Celková délka trasy je cca 17 km. Čas dovozu výztuže na stavbu, se vzhledem 

k hustot  dopravy, p edpokládá maximáln  30 minut.  

 
  Obr. 2. 3.3 Doprava výztuže (převzato z [1]) 
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Trasa vede p es silnice I. t ídy, které jsou průjezdné bez omezení. Část trasy, cca 

2 km, je vedena p es rychlostní silnici R55. 

1.4 Doprava bednění 

 Bedn ní bude na stavbu dovezeno z Fryštáku firmou RUDOLF lešení. 

Délka zvolené trasy je 10 km, doba dopravy by nem la být delší než 20 minut. 

Navržená trasa povede z Fryštáku po silnici II. t ídy, ve Zlín  se trasa napojí 

p ímo na t ídu Tomáše Bati, vedoucí ke staveništi. Na této trase se nachází most 

p es vodní nádrž Fryšták. Tento most nemá výškové omezení vozidel a jeho 

maximální nosnost je 1ř t, což je pro dovoz bedn ní naprosto dostačující. 

 

 
                      Obr. 2. 4.4 Doprava bednění (převzato z [1]) 
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1.5 Doprava jeřábu LIEBHERR 81 K 

 V žový je áb LIEBHERR Ř1 K bude zapůjčen od firmy JVS 

z Otrokovic. Doprava je ábu bude vedena po trase dlouhé cca 10 km p ímo 

z vozového parku firmy JVS. Trasa je p ímá a vede po silnici I. t ídy.  

 

              Obr. 2. 5.5 Doprava jeřábu (převzato z [1])    
 

1.6 Doprava dalšího materiálu 

 Veškerý další pot ebný materiál bude dovezen ze zlínských stavebnin 

Matstav. Stavebniny jsou od staveništ  vzdálené cca 2,2 km. Trasa dopravy 

materiálu povede po ulici Gahurova, p ímo navazující na t ídu Tomáše Bati. 

 

                                       Obr. 2. 6.6 Doprava doplňkového materiálu  (převzato z [1]) 
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1.7 Doprava ostatních strojů a drobné mechanizace 

 Ostatní pot ebné stroje a drobná mechanizace, které zhotovitel nevlastní, 

budou dovezeny z půjčovny VLK, vzdálené 3,5 km od staveništ . Dopravní 

trasa vede z ulice Šrámkova a dále po t íd  Tomáše Bati. Doba p íjezdu na 

staveništ  by nem la trvat déle než 5 minut. 

 
                                       Obr. 2. 7.7 Doprava ostatních strojů a mechanizace  (převzato z [1]) 
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 Časový a finanční plán stavby byl vypracován na základ  propočtu stavebních a 

inženýrských objektů dle THU v programu BUILD power. Časový i finanční plán je 

vložen jako p íloha této diplomové práce.  

 



28 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRN  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  
  
  
  

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 

ÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 

MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  

4. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA ÍZENÍ STAVENIŠT  PRO PROVEDENÍ 
HRUBÉ STAVBY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. BARBORA SKOPALOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2015      



29 

 

Obsah 

1. Informace o stavb  ...................................................................................................... 30 

2. Informace o staveništi ................................................................................................. 30 

2.1 Dopravní napojení staveništ  ................................................................................ 30 

2.1.1 Podmínky užívání ve ejné komunikace ......................................................... 31 

2.2 Doprava a skladování na staveništi ....................................................................... 31 

2.3 Podmínky zahájení a provád ní stavby ................................................................. 32 

3. Sít  technické infrastruktury ....................................................................................... 33 

3.1 Napojení na elektrickou energii ............................................................................ 33 

3.2 Napojení na vodovod ............................................................................................ 35 

3.3 Napojení na kanalizaci .......................................................................................... 36 

4. Objekty za ízení staveništ  ......................................................................................... 36 

4.1 Provozní objekty ................................................................................................... 36 

4.1.1 Oplocení staveništ  ........................................................................................ 37 

4.1.2 Vrátnice .......................................................................................................... 37 

4.1.3. Kancelá , šatna typu BK1 ............................................................................. 37 

4.1.4 Skladovací kontejnery LK1............................................................................ 38 

4.1.5 Odpadový kontejner ....................................................................................... 39 

4.1.6 Osv tlení staveništ  ........................................................................................ 39 

4.1.7 Staveništní rozvad č MULTI – HM 422/FI/P ............................................... 40 

4.1.Ř Mycí rampa .................................................................................................... 40 

4.2 Výrobní objekty .................................................................................................... 41 

4.2.1 Silo na suchou sm s M - TEC ........................................................................ 41 

4.2.2. Kontinuální míchačka D30 M - TEC ............................................................ 41 

4.3 Sociální/hygienické objekty .................................................................................. 42 

4.3.1 Kombi kontejner SK1 – umývárna, WC ........................................................ 42 

4.3.2 WC TOI TOI Fresh ........................................................................................ 42 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci ........................................................................ 43 

5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi ............................................................ 43 

5.1.1 Výstražné značení staveništ .......................................................................... 44 

5.2 Požární bezpečnost ................................................................................................ 45 

5.3 Bezpečnost z hlediska ochrany ve ejných zájmů .................................................. 45 

5.4 Zajišt ní záchranných složek a poskytnutí první pomoci ..................................... 46 

5.5 Tabulka - stručný p ehled základních rizik ........................................................... 47 

6. Ochrana životního prost edí p i výstavb  ................................................................... 52 

 



30 

 

1. Informace o stavbě 

 Obecné údaje o stavb , včetn  popisu objektu a člen ní na stavební objekty, jsou 

uvedeny v kapitole č. 1 Technická zpráva k ešenému objektu. 

2. Informace o staveništi 

 Pozemek určený pro výstavbu Centra polymerních systémů se nachází ve Zlín , 

mezi ulicí Antonínovou a t ídou Tomáše Bati. Plocha pozemku, dotčeného výstavbou, 

je p ibližn  1,2 ha. Pozemek je nepravidelného tvaru, je rovinatý a částečn  zatravn ný. 

V severní a východní části pozemku se nachází asfaltová plocha parkovišt , která bude 

v rámci za ízení staveništ  dále využita. Okolní zástavba je tvo ena více podlažními 

objekty – objekty školních za ízení, komerčními objekty. V bezprost ední blízkosti 

pozemku se nachází St ední průmyslová škola, VŠ koleje a komerční objekt sloužící 

jako sídlo n kolika firem. 

 Hlavní část staveništ  se bude nacházet v míst  výstavby hlavního objektu CPS 

a nutných ploch souvisejících s výstavbou a provozem staveništ . Tato plocha bude 

oplocena, oplocení bude z hlediska ochrany proti hluku a prachu navrženo neprůhledné 

výšky 2 m. Hlavní prostor staveništ  je situována na stávající zpevn né ploše, která 

doposud sloužila jako parkovací plocha, p ed severní fasádou budoucího objektu na 

pozemku č. 23Ř6. Tato plocha bude poskytovat prostory provozní, hygienické a 

skladovací. Zbývající část staveništ  se bude rozprostírat na parcelách č. ř7ř/40, ř7ř/1, 

ř7ř/3Ř a řŘ2/Ř, jejichž vlastníkem je statutární m sto Zlín. Návrh za ízení staveništ  je 

pro tuto diplomovou práci navržen pro hrubou stavbu objektu. 

2.1 Dopravní napojení staveniště  

 Dopravní p ipojení na m stské komunikace bude ešeno ulicí 

Antonínova, která zajišťuje dopravní obsluhu p edevším průmyslové školy, 

vysokoškolských kolejí a částečné také polikliniky. P ed samotnou výstavbou 

objektu bude stávající ulice Antonínova zrušena a vybudována nová objízdná 

ulice Antonínova. Komunikace bude obousm rná a budou na ní napojeny 

p íjezdy k navrženému objektu CPS. Vjezd na staveništ  bude ešen pomocí 
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uzamykatelných vjezdových brán, ší ky 6 m, v západní a východní části 

staveništ . U každé brány bude postavena vrátnice. 

2.1.1 Podmínky užívání veřejné komunikace 

 Komunikace mimo obvod staveništ  je nutno udržovat v čistot . Ve ejné 

komunikace, zvlášt  v okolí staveništ  nesmí být poškozeny a dodavatel 

stavebních prací musí zajistit jejich čistotu. V etap  provád ní monolitického 

skeletu se nep edpokládá v tší znečišt ní komunikací, není proto p i této etap  

u vjezdů navržena čistící jednotka. P ípadné znečist ní komunikace výjezdem 

vozidel stavby, které by mohlo vzniknout p i provád ní zemních prací, musí 

být okamžit  odstran no. Díky navržené mycí ramp  Express Top, by tomuto 

znečišt ní m lo být zabrán no. 

 V prostoru styků ve ejných komunikací se staveništ m musí dodavatel 

zajistit ádné označení staveništ , vč. dopravních značek upozorňujících na 

probíhající výstavbu a výjezd vozidel stavby. Ve ejné komunikace musí zůstat 

v průb hu výstavby trvale průjezdné. Staveništní doprava nesmí negativn  

ovlivňovat a omezovat provoz na t íd  Tomáše Bati.  

2.2 Doprava a skladování na staveništi 

 Doprava materiálu na staveništ  bude probíhat po hlavní t íd  Tomáše 

Bati a dále po nov  vybudované ulici Antonínova, p evážn  nákladními 

automobily. Beton bude na stavbu dovážen autodomíchávači z 3,5 km vzdálené 

betonárny ZAPA. Výztuž do betonu bude na staveništ  dovezena z armovny a 

ohýbárny Výztuž CZ. Bedn ní DOKA pro svislé i vodorovné konstrukce bude 

dovezeno nákladními automobily firmou Rudolflešení. Ostatní materiály budou 

dovezeny z blízkých stavebnin. N které stroje a drobná mechanizace bude 

zapůjčena z nedaleké půjčovny VLK. 

 Vertikální doprava po staveništi bude zajišt na stávající zpevn nou 

asfaltovou komunikací ší ky 6 m, která je u západního vjezdu rozší ená na 7 m. 

Část zpevn ných ploch, využitých pro umíst ní kancelá ských bun k, umýváren 

apod., je také tvo ena stávající zpevn nou asfaltovou plochou. Další zpevn né 

plochy staveništ  budou tvo eny zhutn ným št rkopískem prom nné frakce 

(frakce 16-32 mm a menšíě, v tloušťce vrstvy 200 mm. Št rkopísek bude na 
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stavbu dovezen ze zlínské prodejny kameniva TAŠ STAPPA, vzdálené cca 3 

km. Plochy vyhrazené pro parkování pracovníků jsou vyhrazeny na stávající 

asfaltové ploše. 

 Horizontální doprava materiálu, pro etapu provád né monolitického 

skeletu, bude zajišt na rychle stavitelným je ábem Liebherr Ř1 K. Na stavb  

budou umíst ny 2 je áby, které budou stát na zpevn ném št rkovém loži a 

v míst  zapatkování budou podložené betonovými panely rozm rů 500 x 500 x 

100 mm. Tento je áb bude zapůjčen z otrokovické půjčovny JVS s.r.o., vzdálené 

cca 10 km. Beton bude do konstrukce dopravován z autodomíchávače pomocí 

autočerpadla betonové sm si Schwing S 47 SX.  

 Na staveništi se budou nacházet skladovací buňky pro skladování 

materiálu, pomůcek a drobné mechanizace. Dále se zde budou nacházet sila pro 

suché maltové sm si s kontinuální míchačkou M – TEC D30 pro míchání malty 

pro zd ní. Krom  t chto prostor budou na staveništi vyhrazeny plochy pro 

dočasné uskladn ní a sestavování bedn ní, uskladn ní výztuže a armování. 

Prvky výztuže budou dočasn  uskladňovány na ploše ve spádu 2%, se 

zpevn ným povrchem. Výztuž musí být podložena d ev nými hranolky, které 

zabrání znečišt ní. Bedn ní bude umíst no na vyznačené zpevn né ploše 

staveništ . Tato plocha je uzpůsobena hospodárnému využití bedn ní, 

postupným odbedňováním a znovupoužitím bedn ní. Spojovací prvky bedn ní 

budou také uskladn ny ve skladovacích buňkách. Jako skladové plochy lze 

v p ípad  nutnosti využít i prostory již vybudované konstrukce. Konstrukce bude 

využita i pro dočasné uložení bedn ní, které bude opakovan  používáno. 

Skladovací plochy budou v průb hu výstavby využívány opakovan  pro různé 

materiály. 

2.3 Podmínky zahájení a provádění stavby 

 P i výstavb  musí být respektována a dodržována ochranná a 

bezpečnostní pásma stávajících inženýrských sítí. Z požárního hlediska bude p i 

realizaci stavby zabezpečen systém požární ochrany dle vyhlášky č. 246/2001 

Sb. „O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru Ěvyhláška o požární prevenciě“ se zm nami vyhlášky č. 221/2014 Sb. 
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P ed provád ním stavby je nutné provést ochranná opat ení, tak aby v průb hu 

výstavby nedocházelo k poškození stávajícího za ízení a rozvodů inženýrských 

sítí na staveništi. P i výstavb  objektu budou dodržena bezpečnostní opat ení dle 

platné legislativy, viz kapitola: Bezpečnost na staveništi. 

 P i znečišt ní vnit ní či ve ejné komunikace, bude neprodlen  provedeno 

její očišt ní. Pracovní stroje, mechanizmy apod. včetn  vozidel stavby a 

zam stnanců budou parkovat pouze ve vymezeném prostoru staveništ , na 

určených parkovacích plochách, p ípadn  odstavných plochách. 

3. Sítě technické infrastruktury 

 Sít  technické infrastruktury se nacházejí v blízkosti stavby. Veškeré napojení 

staveništ  na inženýrské sít  bude ešeno ve spolupráci s majiteli rozvodů dotčených 

inženýrských sítí. Pro napojení staveništ  na stávající technické sít  bude provedena 

dočasná p ípojka NN, vodovodní p ípojka a kanalizační p ípojka. 

3.1 Napojení na elektrickou energii 

Pro pot ebu staveništ  bude provedena staveništní p ípojka NN. Hlavní 

p ípojný bod je navržen z p ipojovací sk ín , nacházející se za hranicí staveništ , 

na kterou bude napojen staveništní rozvad č. Rozvod elektrické energie bude po 

staveništi veden m d nými vodiči uloženými v plastové chráničce. Dodávka 

elektrické energie bude pot eba pro zajišt ní provozu v žových je ábů, drobné 

mechanizace, mycí rampy, provoz kontinuální míchačky, osv tlení staveništ , 

provoz kancelá ských a skladových bun k, šaten, vrátnice a umýváren. 

 

Výpočet max. příkonu elektrické energie P1 – stavební stroje 

Zařízení Počet [ks] Příkon [kW] Celkem [kW] 

V žový je áb 2 15 30 

Kontinuální 
míchačka 

2 4 8 

Svá ecí agregát 3 5 15 

Ponorný vibrátor 4 2 8 

Vibrační lišta 4 2,3 9,2 
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Úhlová bruska 2 0,65 1,3 

Okružní pila 2 0,7 1,4 

Vysokotlaký čistič 1 1,3 1,3 

Mycí rampa 1 16 16 

Topení - buňky 12 2 24 

Součet 114,2 

Tab. 1.3.1.1 Elektro – P1 (autor) 

 

Výpočet max. příkonu elektrické energie P2 – vnitřní osvětlení 

Zařízení Množství [m2
] Příkon [kW] Celkem [kW] 

Kancelá ské buňky 4x15m
2 

0,12 7,2 

Sklady 3x15m
2 

0,03 1,35 

Vrátnice 2x4m
2 

0,12 0,96 

Šatny, Umývárny 2x15m
2
+8x15m

2
 0,06 9 

Součet 18,51 

Tab. 2.3.1.2 Elektro – P2 (autor) 

 

Výpočet max. příkonu elektrické energie P3 – vnější osvětlení 

Zařízení Počet [ks] Příkon [kW] Celkem [kW] 

Halogenový 

reflektor 
10 1,5 15 

Součet 15 

Tab. 3.3.1.3 Elektro – P3 (autor) 

 

Příkon elektrické energie celkem                                                                                      = 129,9  kW 

1,1  koeficient ztráty vedení 

0,5 – 0,7 koeficient současnosti elektromotorů 

0,8  koeficient současnosti vnit ního vedení 

 

 P edpokládaný p íkon elektrické energie p i zapojení všech stavebních 

mechanizmů a strojů je max. 12ř,ř kW. V p ípad , že v průb hu prací nebude možné 
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zajistit p íkon v dostatečné výši, musí být stavební práce p izpůsobeny skutečným 

možnostem napájení.  

3.2 Napojení na vodovod 

 Pro zásobení staveništ  vodou bude provedena provizorní staveništní 

p ípojka vody, která bude napojena na stávající vodovod vedoucí od t . Tomáše 

Bati. P ípojka pro staveništ  bude provedena p es dočasnou vodom rnou 

soupravu. Mycí rampa bude po dobu zemních prací napojena na vodovod p es 

HUV. Pro účely staveništ  bude vypočítána maximální spot eba vody pro 

provozní a hygienické účely na jeden den. Výpočet spot eby vody pro požární 

účely není pot eba. V blízkosti objektu se nachází n kolik hydrantů, které 

mohou být, v p ípad  požáru využity.  

A – Voda pro provozní účely 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka 
Počet m.j. 

Střední 

norma l/m.j. 

Potřebné 

množství 

vody[l] 

Ošet ování 

betonu 
m

3 
678 100 72300 

Mytí nákladních 

vozidel 
1 vozidlo 4 1000 4000 

Mytí bádie, 

pomůcek 
ks 2 250 500 

Výroba malty m
3 

133 200 26600 

Tab. 4.3.2.1 Voda – provozní účely (autor) 

 

B – Voda pro hygienické účely 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka 
Počet m.j. 

Střední 

norma l/m.j. 

Potřebné 

množství 

vody[l] 

Pracovníci na 

staveništi 
1 osoba 34 30 1020 

Sprchy 1 osoba 34 45 1530 

Tab. 5.3.2.2 Voda – hygienické účely (autor) 
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Denní pot eba vody pro hygienické a sociální účely je 2550 l/den. Spot eba vody na 

jednoho pracovníka je tedy 75 l/den. 

 

Výpočet spotřeby vody                                                                       

 

Qn spot eba vody [l/s] 

Pn pot eba vody [l/den] 

kn koeficient nerovnom rnosti pro danou spot ebu 

t doba odebírání vody v hodinách ĚŘ hodině 

Návrh staveništní přípojky vody 

Q = Qa+Qb = Qn = 5,63 l/s → DN 80 

3.3 Napojení na kanalizaci 

Odkanalizování sociálního za ízení staveništ  bude ešeno provizorní 

kanalizační p ípojkou (DN 100) do revizní šachty jednotné kanalizace. 

Samostatné WC pro vrátného u vjezdové brány je uvažováno chemické. P ed 

začátkem prací je nutné mít souhlas provozovatele kanalizační sít . 

4. Objekty zařízení staveniště 

4.1 Provozní objekty 

Z hlediska provozu a vhodnosti umíst ní p ípojek je navrženo sociální a 

provozní za ízení staveništ  ĚWC, umyvárny, kancelá eě na stávající zpevn nou 

asfaltovou plochu do prostorů p ed severní fasádou budoucího objektu CPS. 

Výjimku tvo í samostatn  stojící WC u vrátnice, u n hož není nutné napojení na 

kanalizaci. Kancelá ské buňky a šatny budou na staveništi uloženy nad sebou, ve 

dvou patrech. 
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4.1.1 Oplocení staveniště 

Staveništ  bude trvale oploceno mobilním neprůhledným oplocením 

výšky 2 m. P i provád ní jednotlivých prací, které budou ešeny po etapách, 

bude oplocením vždy zamezeno vstupu nepovolaných osob do prostoru 

staveništ . Součástí oplocení jsou i dv  uzamykatelné vjezdové brány ší ky 6 

m, pro obousm rný provoz. U každého vjezdu bude vyv šena kopie stavebního 

povolení, plán BOZP, zákazové značení a označení dodavatele stavebních 

prací. 

 

Neprůhledný mobilní plot CITY – pozic 

 Oplocení je tvo eno neprůhlednými dílci, spojenými bezpečnostními 

svorkami. Dílce plotu jsou vypln ny trapézovým plechem p inýtovaným 

k rámu dílce.  

Specifikace: 

rám:  horizontální U profil 60 x 40 x 60  

  mm, síla st ny 2 mm 

rozm r pole: 2 140 x 1 980 mm 

hmotnost: 26,5 kg 

4.1.2 Vrátnice 

 Vrátnice bude postavena na zpevn nou plochu k ob ma vjezdům na 

staveništ  tak, aby z ní byl umožn n výhled 

na p íjezdovou cestu i na staveništ .  

Vnit ní vybavení: 

1 x elektrické topidlo 

Technické údaje: 

vxšxd: 2600x1980x1980 mm 

el. p ípojka: 380 V/32 A 

 

Obr. 4. 4. 8.1 Oplocení staveniště (převzato z[2]) 

Obr.4. 4. 1. 9 Vrátnice (převzato z[2]) 
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4.1.3. Kancelář, šatna typu BK1 

 Na staveništi se bude nacházet 12 samostatných kontejnerů, rozm rů 6 x 

2,5 m, které budou sloužit jako zázemí pro vedoucí pracovníky a stavební 

d lníky. Tyto kontejnery budou uloženy po dvou kusech nad sebou. Počet 

t chto kontejnerů je vypočítán pro max. 30 

adových pracovníků a 4 vedoucí pracovníky – 

stavbyvedoucí, vedoucí čet. Počet bun k je 

navržen s ohledem na počet pracovníků a jim 

p id lený prostor. Pro vedoucí pracovníky je 

počítáno s 15m
2
 na osobu, pro ostatní pracovníky 

se počítá s minimáln  1,25m2
 až 5m2

 na osobu. 

Tyto buňky budou vybaveny stoly, židlemi, 

v šáky a sk ín mi. 

 Vnit ní vybavení: 

1 x elektrické topidlo 

3 x elektrická zásuvka 

Okna s plastovou žaluzií, nábytek do kontejneru 

 

Technické údaje: 

vxšxd: 2800x2438x6058 mm 

el. p ípojka: 380 V/32 A 

4.1.4 Skladovací kontejnery LK1 

 Na staveništi se budou nacházet 3 skladovací buňky pro skladování 

drobné mechanizace, pomůcek a materiálu s uzamykatelným vstupem. Tyto 

buňky budou na stavb  po celou dobu výstavby. Rozm ry skladovacího 

kontejneru jsou 6 x 2,5 m. 

Technické údaje: 

vxšxd: 2591x2438x6058 mm 

 

 P i skladování musí být dodrženy následující podmínky. Sypký materiál 

v pytlích může být skladován jen do výšky 1,5 m p i ruční manipulaci, p i 

Obr. 4.4.1. 10 Kancelář, šatna (převzato z[2]) 
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manipulaci pomocí stroje může být skladován až do výšky 3m Ěv tomto p ípad  

do výšky kontejneru, tedy do výšky 2,6 mě. Materiál uložený na paletách může 

být skladován max. do výšky 2 m. Materiály musí být uloženy na podložkách. 

Další specifické podmínky skladování určuje výrobce daného materiálu. 

Drobná mechanizace a pomůcky musí být skladovány tak, aby nehrozil pád 

z výšky, či jiné mechanické poškození p ípadn  znečišt ní nebo polití. 

4.1.5 Odpadový kontejner 

 Na staveništ  budou dovezeny t i odpadové kontejnery pro komunální 

odpad a sm sný stavební odpad, který bude pravideln  vyvážen technickými 

službami m sta Zlína. Odpadové kontejnery budou umíst ny na vyznačené 

ploše u vjezdu na staveništ . Odpadové kontejnery na stavební odpad budou o 

objemu 7 m
3, rozm rů: 1500x1Ř50x4400, po dvou kusech. Kontejner na 

sm sný komunální odpad bude mít objem 2,5 m3. Nakládání s odpady bude 

popsáno s kapitole 6. Ochrana životního prost edí p i výstavb . 

4.1.6 Osvětlení staveniště 

 Staveništ  bude p i snížené viditelnost osv tlováno halogenovými 

svítidly na mobilní teleskopické tyči, výšky 1Ř0 cm. Svítidla jsou vod odolná, 

tedy vhodná i do venkovního prost edí. Trvale budou na staveništi umíst na 4 

svítidla, zbývající budou použita podle pot eby p i 

práci u objektu a uvnit  objektu, p i snížené 

viditelnosti. 

Technické údaje: 

Krytí: IP 44 

Výška: 180 cm 

Výkon: 2x500W 

Napájení: 220 – 240V 

Žárovka: 500W/118 mm 

Materiál:  slitina hliníku 

 

 
Obr. 11.4.1.6 Halogenové svítidlo (převzato z[3]) 
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4.1.7 Staveništní rozvaděč MULTI – HM 422/FI/P 

 Účel staveništního rozvad če je popsán výše, v kapitole 3.1 Napojení na 

elektrickou energii. Pro zapojení n kterých p ístrojů bude pot eba 

prodlužovacích kabelů. Na staveništi budou k dispozici prodlužovací kabely 

délky 25 m – 230V a 400V. 

Technické údaje: 

Zásuvky:   2x400V/16A, 2x400V/32A, 4x230V/16V 

Proudový chránič:  1xFI 4/40/0,03A 

Jišt ní:   4x1/16A, 2x3/16A, 2x3/32A 

P ívodka:   5/32A 

Materiál:   PE, žárov  pozinkovaná ocel, mrazuvzdorný 

4.1.8 Mycí rampa 

 Mycí rampa bude na staveništi p ítomna pouze p i provád ní zemních 

prací a pilotáže. Po ukončení t chto prací je možné mycí rampu odstranit. Mycí 

rampa bude umíst na u východního vjezdu na staveništ . Součástí mycí rampy 

je sedimentační nádrž a nájezdové rampy. Montáž mycí rampy nevyžaduje 

úpravu terénu. 

Technické údaje: 

Rozm ry:    13,3x6,9x2,5 m 

P epravní ší ka:  3 m 

Hmotnost s nádrží:  8000 kg 

Objem vody v nádrži: 25 m
3
 

P ipojení vody:  hadice 1,5“ s kohoutem 

Výkon:   2x6,5 W 

P íkon:   400V/50Hz, cca 16 kW 

 

 
                      Obr. 12.4.1.8 Mycí rampa (převzato z[5]) 
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4.2 Výrobní objekty 

 Na staveništi bude vymezena plocha pro p ípravu maltových sm sí pro 

zd ní. Pro etapu výstavby monolitického skeletu bude možné využít plochu pro 

sestavování bednících dílců bedn ní DOKA a armovací plochu. 

4.2.1 Silo na suchou směs M - TEC 

 Na stavb  se budou nacházet dv  sila na suchou sm s, která poslouží pro 

výrobu maty ke zd ní keramických tvárnic. Sila budou na stavbu dovezena a 

umíst na na určené místo silostav čem. 

Technické údaje: 

Výška:   6,685 m  

Objem:  20 m
3
 

Prům r:  2,5 m 

Max. provozní tlak: 0 – 6 bar 

Materiál:   ocelové plechy S235 JRG 2 

4.2.2. Kontinuální míchačka D30 M - TEC 

 Míchačka bude použita k míchání suché sm si ze sila, pomocí kapoty 

s filtry. Součástí dodávky míchačky je i míchací h ídel, vodní čerpadlo a 

dopravní armatura. 

 

Technické údaje: 

Rozm ry:   1970x690x1077 mm 

Hnací motor: 4kW, 400V, 50Hz 

El. p ípojka:  400V, 50Hz, 3 fáze 

Jišt ní:  16A 

P ívod:  5x1,5 mm
2
 

P ípojka vody: hadice ¾“ 

 

Obr. 13.4.2.2 Kontinuální míchačka (převzato z[4]) 
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4.3 Sociální/hygienické objekty 

4.3.1 Kombi kontejner SK1 – umývárna, WC  
 Hygienické zázemí pracovníků bude zajišt no kombi kontejnerem SK1, 

který bude napojen na vodovodní síť a kanalizační stokovou síť. Vzhledem 

k tomu, že se pro 15 osob navrhuje minimáln  1 sprchová kabina, musí být pro 

34 osob navrženy dv  umývárny s celkovým počtem 4 sprchových kabin. 

Součástí jednoho kontejneru jsou dv  sprchové 

kabiny, t i umývadla, dv  toalety, dva pisoáry a 

boiler na 200 l vody. 

 

Technické údaje: 

vxšxd:  2800x2438x6058 mm 

el. p ípojka:   380 V/32 A 

p ívod vody:  ¾“ 

odpadní potrubí:  DN 100 

 

 

 

4.3.2 WC TOI TOI Fresh 

 U vrátnice p i východním vjezdu bude p istaveno mobilní WC TOI TOI 

Fresh. K vybavení WC kabiny pat í pisoár, fekální nádrž o objemu 250 l, držák 

toaletního papíru, zásobník na vodu pro mytí rukou, dávkovač mýdla a 

osv tlení. 

Technické údaje: 

vxšxd:  2300x1200x1200 mm 

hmotnost:  82 kg 

Obr. 14.4.3.1 Kombi kontejner SK1 (převzato z[2]) 
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5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 V průb hu prací musí být bezpodmínečn  dodržovány následující p edpisy: 

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“, na ízení vlády č. 

5ř1/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 

práci na staveništích“, zákon č. 309/2006 Sb. „O zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví p i práci“, na ízením vlády č. 101/2005 Sb. „O podrobn jších 

požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí“, novela zákona č. 25Ř/2000 Sb. „O 

ochran  ve ejného zdraví“, na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, na ízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, na ízení vlády č. 176/200Ř Sb. „O 

technických požadavcích na strojní za ízení“, na ízení vlády č. 201/2010 Sb. „O 

způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu“, na ízení vlády č. 

272/2011 Sb. „O ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací“. 

5.1 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 

 Staveništ  je proti vniku nepovolaných osob chrán no oplocením výšky 2 

m s uzamykatelnými branami. U obou vjezdů na staveništ  jsou viditeln  

umíst na značení, upozorňující na nebezpečí úrazu. Pohyb t etích osob po 

staveništi je povolen pouze se souhlasem stavbyvedoucího nebo jiné pov ené 

osoby. Taková osoba musí být vybavena minimáln  bezpečnostní p ilbou a 

reflexní vestou, p ípadn  dalšími ochrannými pomůckami. Pohyb po staveništi je 

povolen pouze v doprovodu odpov dné osoby. Jiné nepovolané osoby mají 

p ísný zákaz vstupu. O tomto zákazu je také upozorn no p i vstupu na staveništ  

výstražnou cedulí. Umíst ní značení se ídí na ízením vlády č. 11/2002 Sb., 

kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpečnostních značek a zavedení signálů. 

 Každý pracovník účastnící se výstavby musí být důkladn  seznámen a 

proškolen o bezpečnostních p edpisech. Pracovníci zajišťující dopravu 

v prostorách staveništ  musí být seznámeni s podmínkami provozu. Na 

staveništi je pracovníkům povoleno vstupovat jen na základ  oprávn ní pro 
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určené práce a s v domím vedení stavby. Pracovišt  musí být p i snížené 

viditelnosti ádn  osv tleno. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat 

alkoholické nápoje. Je také zakázáno kou it v prostorách staveništ  nebo 

zakládat otev ený oheň. Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky 

BOZP, stanovené pracovní a technologické postupy a s tím spojené další 

povinnosti tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti práce. Povinností všech 

pracovníků vyskytujících se na staveništi je používání bezpečnostních pomůcek, 

tj. ochranná helma, reflexní vesta, ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní 

oblečení a obuv, p ípadn  bezpečnostní postroj a svá ečské ochranné pomůcky. 

5.1.1 Výstražné značení staveniště 

 
                                            Obr. 15.5.1.1.1 Značení staveniště 1 (převzato z[6]) 

 

 

 

 

 

 
 Obr. 16.5.1.1.2 Značení staveniště 2  Obr. 17.5.1.1.3 Značení staveniště 3 

 (převzato z[6])     (převzato z[6])  
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5.2 Požární bezpečnost  

Z hlediska požární ochrany je základními právními p edpisy v této 

oblasti zákon č. 133/1řŘ5 Sb., „O požární ochran “, ve zn ní pozd jších 

p edpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., „O stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru Ěo požární prevenciě“. Podle 

ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárn  bezpečnostní za ízení musí 

být dodržena také u za ízení staveništ . B hem výstavby je povinné dodržovat 

všechna požární a bezpečnostní opat ení na jednotlivých pracovních úsecích. 

P evážn  tam, kde se p edpokládá zvýšené požární nebezpečí Ěsvá ení, ezání, 

broušení apod.)  

P i výstavb  musí být z hlediska požární ochrany dodržovány tyto základní 

podmínky: 

- zabránit ší ení požáru uvnit  objektu i mimo n j 

- umožnit bezpečnou evakuaci osob z ohroženého prostoru 

- umožnit odborný hasičský zásah  

Staveništ  bude vybaveno práškovými hasicími p ístroji, 1 ks bude 

umíst n vždy u každé buňky za ízení staveništ  a v blízkosti umíst ných 

hlavních staveništních rozvad čů.  Zásobování vodou p i požáru bude zajišt no z 

hydrantů. Tyto hydranty jsou umíst ny ve vzdálenosti max. 200 m od staveništ . 

Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyv šeny v kancelá i 

stavbyvedoucího. Veškerý uskladn ný ho lavý materiál na staveništi musí být 

označen výstražnou etiketou. V jeho blízkosti, stejn  jako v prostoru celého 

staveništ , je zakázáno kou it a manipulovat s otev eným ohn m. 

5.3 Bezpečnost z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 P i znečišt ní vnit ní či ve ejné komunikace, musí být neprodlen  

provedeno její očišt ní. Musí být dodržovány povolené limity hluku a prašnosti. 

P i realizaci stavby je nutno provád t každodenní úklid staveništ . Podmínkou 

dopravy na ve ejných komunikacích je také dodržování pravidel silničního 

provozu. Nesmí dojít k provozu dopravních prost edků a strojů s nadm rným 

množstvím škodlivin  ve výfukových plynech. P epravovaný materiál musí být 
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zajišt n tak, aby neznečišťoval dopravní trasy a neohrožoval, p ípadným pádem, 

okolí.  

5.4 Zajištění záchranných složek a poskytnutí první pomoci 

 V kancelá i stavbyvedoucího budou vyv šeny pokyny pro poskytnutí 

první pomoci a všechna telefonní čísla záchranných složek. V pokynech o 

poskytnutí první pomoci by nem l chyb t návod na první pomoc p i bezv domí, 

šoku, dušení, otev ených poran ní, vdechnutí cizích t les, krvácení, popálení, 

zlomenin , úrazu elektrických proudem a nadýchání se jedovatých látek. 

Pracovníci, by v rámci provedeného školení o bezpečnosti práce, m li být také 

poučeni o základech poskytování první pomoci.  

V kancelá ských buňkách budou dostupné pln  vybavené lékárničky. 

 

- Hasiči:    150 

- Policie:   158 

- M stská policie:  156 

- Rychlá záchranná služba: 155 
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5.5 Tabulka - stručný přehled základních rizik 

Stavební 
činnosti, 

konstrukce, 

úkoly 

Zdroj nebezpečí Bezpečnostní opatření Pomůcky BOZP 

Vyhodnocení 
rizika:  

P N H R 

Zemní práce - 
výkopy 
stavebních rýh 

pád pracovníků do výkopů, 
jam z okrajů st n 

ohrazení výkopů nebo zajišt ní výkopů proti pádu osob jinou 
nápadnou 

p ekážkou na stavbách v p ípad , kdy je výkop v blízkosti komunikací 
nebo kde se v blízkosti výkopu na stavb  pracuje 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

2 3 1 6 

zavalení, zasypání 
pracovníků p i práci ve 
výkopech 

zajišt ní st n výkopů proti sesunutí st n do hloubky 1,3 m pažením 
nebo svahováním dle projektu a skutečného stavu, dle vlastností 
zeminy a místních podmínek, zachování volného pruhu 50 cm kolem 
výkopů 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

2 4 1 8 

zavalení, p ejetí 
pracovníků mechanizací  

vyloučení p edčasného spušt ní chodu stroje p i čist ní, 
údržb , opravách a se izování, zvýšená opatrnost p i b žném použití 
stroje 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

1 3 3 9 

poškození a narušení 
podzemních vedení nap . 
vedení el. proudu 

identifikace a vyznačení podzemních vedení, jejich vytýčení p ed 

zahájením zemních prací, omezení strojní vykopávky v blízkosti 
potrubí 
nebo kabelů, dodržování podmínek stanovených provozovateli vedení 
p i 
provád ní strojních vykopávek 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

2 4 1 8 

Provád ní pilot 

poran ní p i poškození 
vrtací soupravy, ztráta 
stability vrtací soupravy 

dodržení technologických postupů a manipulačního prostoru vrtací 
soupravy 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

1 4 3 12 

pád pracovníka do 
vyvrtaného otvoru piloty 

dodržení manipulačního prostoru, vyznačení a zakrytí otvorů pilot 
pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

1 3 3 9 
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poran ní p i práci s vrtnou 

soupravou 
dodržení manipulačního prostoru, zvýšená opatrnost p i zacházení s 
vrtnou soupravou 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

2 3 2 12 

Bednící práce 

poran ní p i manipulaci s 
bedn ním, montáži 
bedn ní 

dodržení technických postupů, z ízení pomocných pracovních ploch, 
p íp. zábradlí, zajišt ní kotv ní bedn ní 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

2 2 2 8 

špatn  zajišt ní bedn ní, 
ztráta tuhosti správné provedení bedn ní s důrazem na prostorovou tuhost, stabilitu 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

2 2 2 8 

zaklín ní pracovníka v 
bedn ní kontrola všech dílů bedn ní, opatrnost p i sestavování bedn ní 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

1 2 2 4 

Armování 

poran ní p i manipulaci s 
výztuží, poran ní o volné 
konce výztuže, pád do 
armokoše 

označení všech otvorů, kde je výztuž umíst ná, omezení výskytu 
pracovníku p ímo nad místem s výztuží, dodržení technologických 
postupů, opatrnost p i manipulaci s výztuží 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

2 1 1 2 

sva ování výztuží dodržení bezpečnostních opat ení p i sva ování, použití speciálních 
pomůcek 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
svá ečské 
rukavice, 

svá ečské kukly 

3 2 2 12 

Betonáž 

zran ní p i čerpání 
betonové sm si 

dodržení technologických postupů, kontrola čerpadla a neporušenosti 
jeho jednotlivých částí, omezení pohybu pracovníků v míst  
transportního potrubí, použití ochranných brýlí proti vst íknutí 
betonové sm sí do očí, dozor nad ovládáním čerpadla 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice, brýle 

2 2 2 8 

pád do čerstvé betonové 
sm si, uklouznutí 

omezení pohybu pracovníků v míst  čerpání betonové sm si, z ízení 
zábradlí na okrajích vybetonovaných konstrukcí, zajišt ní pomocných 
ploch 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

1 1 2 2 
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Zednické práce 

p evržení nestabiln  
uložených p edm tů, pád 
zdících prvků - zasažení 
části t la 

bezpečné ukládání materiálu, dodržení dostatečného prostoru pro 
zd ní, dodržení stability lešení, zákaz ukládání materiálu na volné 
okraje a zákaz házení materiálu 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

3 2 2 12 

poran ní způsobené 
nevhodnou výškou úrovn  
lešení 

dodržet dostatečnou výšku lešení, tak aby pracovníci vid li na práci a 
nepracovali s rukama nad hlavou 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

2 2 2 8 

z ícení části vyzd né 
konstrukce, zasažení 
pracovníků padající kcí 

použití p edepsaných technologických postupů, dodržovat vazby zdiva 
a tloušťku malty, zd ní provád t z neporušených kvalitních zdících 
materiálů, zajistit stabilitu vyzdívaných kcí 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

1 2 2 4 

zran ní způsobené 
zednickým ná adím 

opatrnost p i manipulaci s ná adím, omezení vzájemného pohybu 
pracovníků p i práci 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

3 1 1 3 

zran ní p i práci s 
maltovou sm sí, 
vyst íknutí do očí 

dodržet správný postup p ípravy a manipulace s maltou, používání 
ochranných brýlí proti vyst íknutí malty do očí 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice, brýle 

2 1 1 2 

Práce ve výškách 
- nad volnou 

hloubkou 

pád pracovníka z volného 
okraje 

pracovník, kterému hrozí pád do volné hloubky, musí být zajišt n 
zachycovacím postrojem, v p ípad  nutnosti se musí z ídit záchytné 
konstrukce  

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice, 

zachycovací 
postroj 

3 4 1 12 

Práce ve výškách 
- na plošinách, 
lešení, žeb ících 

pád a z ícení lešení v 

důsledku špatného 
zajišt ní lešení, silného 
v tru, nárazu apod. 

konstrukci lešení provést tak, aby tvo ila prostorov  tuhý celek, zajistit 
lešení vybočení, p eklopení a posunutí, provést kotvení dostatečné 
únosnosti 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

3 4 1 12 
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pád pracovníků p i práci 
na lešení 

zajistit bezpečné prost edky pro výstupy na podlahy lešení, používat 
žeb íky k výstupu a sestupu, zákaz používání vratkých a nevhodných 
p edm tů pro práci ke zvyšování místa práce Ěbedny, palety apod.ě, 
opat it lešení sít mi, zákaz seskakování z lešení 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

3 4 1 12 

pád pracovníka z 
žeb íku/plošiny, prasknutí 
nebo zlomení části 
žeb íku/plošiny, p evrácení 
žeb íku 

udržovat žeb íky/plošiny v ádném technickém stavu, zajistit stabilitu 

žeb íku/plošiny proti vybočení, vychýlení, posunutí a vyvrácení, p i 
používání žeb íků/plošiny dodržet zákazy: 
- nepoužívat poškozené žeb íky/plošiny 

- nepracovat nad sebou a nevystupovat a nesestupovat ve více osobách 
najednou 

- nebezpečn  a nadm rn  se vyklán t do stran 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

3 3 1 9 

Doprava 

materiálu, 
mechanizace 

náraz p epravního vozidla, 
najetí na p ekážku, ztráta 
stability vozidla, sjetí 
vozidla do otvoru 

z etelné a čitelné označení všech rizikových míst stavby, 
označení/zakrytí všech otvorů 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

2 1 2 4 

ohrožení osob p i couvání 
a najížd ní strojů 

důsledné používání pracovních od vů a doplňků výstražné barvy a 

označení, zajišt ní dostatečného manipulačního prostoru s nulovou 

koncentrací pohybujících se pracovníků, dodržovat bezpečností 
vzdálenosti, zajistit, aby p i couvání nebyli pracovníci za vozidlem, 
zajistit výstražné osv tlení p i snížené viditelnosti 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

1 3 3 9 

zasažení osoby p i 
vykládání/manipulaci 
materiálu  

vyloučit p ítomnost pracovníka p ímo pod p emisťovaným materiálem 
pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

2 2 2 8 

p itlačení, zachycení nebo 
p ejetí osoby strojem 

vyloučit p edčasné spušt ní chodu stroje p i čist ní, 
údržb , opravách a se izování strojů vyjmutím klíčku ze zapalovací 
sk ín , opatrnost p i manipulaci, využívat zvukové signalizace stroje 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

1 3 3 9 
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uklouznutí osoby p i 
nastupování do stroje, 
uklouznutí na znečišt ném 
povrchu p i čišt ní stroje 

zajistit čišt ní nášlapných ploch, stupadel, pravideln  čistit pracovní 
obuv od nečistot, dodržet zákaz seskakování z kabiny stroje, používat 
záchytná madla stroje 

pracovní obuv, 
p ilba, od v, 
rukavice 

2 1 1 2 

 
Tab. 4.5.5. 6 Základní rizika (autor) 
 

       

Tab. 4.5.5. 7 Hodnocení rizik metodou PNH (převzato z[7])   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         Tab. 4.5.5. 8 Hodnocení rizik - doporučení (převzato z[7])

Hodnocení rizika a doporučení 
Velmi vysoké riziko, zastavit 
činnost R > 100 

Vysoké riziko, bezprost ední 
bezpečnostní opat ení 99 > R > 50 

Riziko, pot eba nápravné činnosti 49 > R > 10 

Možné riziko, zvýšit pozornost 9 > R > 3 

Riziko možné p ijmout R < 3 

P - pravděpodobnost vzniku nebezpečí 
Nahodilá 1 

Nepravd podobná 2 

Pravd podobná 3 

Velmi pravd podobná 4 

Trvalá 5 

N - pravděpodobnost možného následného ohrožení 
Poškození zdraví bez PN 1 

Absenční úraz s PN 2 

Vážný úraz s hospitalizací 3 

T žký úraz s trvalými následky 4 

Smrtelný úraz 5 

H - názor hodnotitele 

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 1 

Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2 

V tší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 3 

Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 4 

Více nep íznivých vlivů na závažnost a následného ohrožení a 
nebezpečí 5 
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6. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 V průb hu stavby by nem lo dojít k ohrožení životního prost edí, za 

p edpokladu, že bude dodržena platná legislativa týkající se posuzování vlivů na životní 

prost edí a to p edevším zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivů na životní 

prost edí“. Veškeré odpady se budou shromažďovat do p istavených kontejnerů a bude 

s nimi dále nakládáno dle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 3Ř3/2001Sb. 

„O podrobnostech nakládání s odpady“. Dle vyhlášky ministerstva životního prost edí 

č. 3Ř1/2001 Sb. „Katalog odpadů“, bude odpad t íd n dle stanovených kategorií. 

Nakládání s odpady a likvidace odpadů bude zajišt na smluvn  s technickými službami 

m sta Zlína. 

 Na staveništi budou umíst ny kontejnery pro shromažďování jednotlivých druhů 

odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny 

druhem odpadů. Odpady ze stavebních prací budou bezprost edn  po svém vzniku 

p edávány k likvidaci. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány ani 

skladovány. Dodavatel stavby musí kontrolovat údržbu staveništ , údržbu stavebních 

strojů a pravidelný úklid odpadů. U stavebních strojů musí být kontrolováno, zda 

nedochází k úniku ropných látek do volného prost edí. Pokud by k úniku došlo, je nutné 

kontaminovanou zeminu odstranit a samostatn  uložit do kontejneru. Pro zachycení 

strojních kapalin u zaparkovaných strojů musí být pod strojem p ipravena nádoba. 

 

Kategorizace a katalog odpadů: 

Číslo 

Odpadu 
název odpadu původ 

Kategorizace 

odpadů 

13 07 02 Motorový benzín, nafta odpady strojů N 

15 01 01 
Papírový a lepenkový 

odpad 

obaly stav.mat.použitých 

na stavb  
O 

15 01 02 Plastové obaly obaly materiálů O 

17 01 01 Beton odpad p i realizaci stavby O 

17 01 02 Cihly zbytky zdících prvků O 
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17 01 07 
Sm si bet. a cihel 

neobsahující nebez. l. 
zásahy do konstrukce O 

17 02 01 D evo 
zbytky d eva od bedn ní, 

prokladků, palet 
O 

17 02 02 Sklo osv tlení O 

17 02 03 Plasty plastové nádoby, obaly O 

17 04 05 Železo a ocel 
odpad vzniklý p i práci s 

výztuží 
O 

17 04 07 Sm s kovů 
odpady vzniklé 

v průb hu výstavby 
O 

17 04 05 Zemina a kamení 
odpad vzniklý p i 

hloubení jam a zásypech 
O 

17 04 08 Kabely zbytky a od ezky kabelů O 

17 06 04 
Izolační mat. 

neobsahující nebez. l. 

od ezky izolačních 

materiálů 
O 

17 07 01 
Sm sný stavební 

odpad 

odpad nezat íd ný do 

výše uvedených kategorií 
A 

20 03 01 
Sm sný komunální 

odpad 
b žné sm sné odpady O 

20 03 99 
Komun. odpady blíže 

neurčené 
blíže neurčené odpady - 

Tab. 9.5.5.4 Katalog odpadů (převzato z[8]) 
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1. Popis věžového jeřábu LIEBHERR 81 K 

 
Obr. 5. 1. 18 Jeřáb LIEBHERR 81 K – rozměry (převzato z [12]) 
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Parametry: 

Rozteč podep ení:   4,5 x 4,5 m   

Max. dosah výložníku:  45 m 

Max. únosnost:   6000 kg 

Únosnost p i max. vyložení:  1400 kg 

Min. výškový dosah je ábu:  21 m 

Max. výškový dosah:   45 m 

Max. výška háku:   40,4 m  

Rádius otáčení:   2,75 m, 3,5 m 

CC – protizávaží:   dvojbloky, celkem: 35000 – 40000 kg 

Lanování:    2 lana 

 

 
Obr. 5. 19.2 Jeřáb LIEBHERR 81 K – obecný diagram rychlosti zvedání jeřábu v závislosti na váze 
             břemene (autor) 

 

1.1Základní charakteristika 

 Je áb LIEBHERR Ř1 K je rychlestavitelný je áb, který se pomocí 

zabudované hydrauliky, dokáže sám sestavit, za minimální dobu na minimální 

ploše Ěrozm ry - viz Obr. 5.1.1ě. Je áb disponuje dvoulanovým systémem 

SPEED2LIFT, díky kterému nemusí být provád no p elanování. Výložník 

je ábu lze polohovat pod úhlem 30° a 45°. Výhodou je ábu p i p emisťování 

b emen je funkce mikrozdvihu. Každé b emeno lze plynule, p i optimální 

rychlosti pohybu je ábu, p esn  umístit na požadované místo, bez použití 

zdvihových brzd.  
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2. Využití jeřábu 

2.1 Zvedání břemen 

 Je áb bude na stavb  využit p edevším pro zvedání bedn ní, umisťování 

výztuže do budované konstrukce, manipulaci s bádií a p emisťování palet 

s keramickými tvárnicemi, p ípadn  dalším materiálem. P emisťování bedn ní 

DOKA je ábem bude provád no pomocí n kolika vázacích prvků, mezi n ž pat í 

n kolikapramenné et zy, popruhy, háky a zvedací vidle. Pro p emisťování 

bednících dílců ve svislé poloze budou využita je ábová oka v kombinaci 

s dvojpramenným je ábovým et zem. P i tomto uchycení bedn ní a p i sklonu 

úhlu ß do 30° lze p emisťovat i sestavy bednících dílců do hmotnosti 2 400 kg. 

P emisťování sestaveného bedn ní pro sloupy lze provád t p i použití 

je ábových ok s čty pramenným je ábovým et zem. Toto uchycení lze provád t 

do maximální hmotnosti celého bedn ní 3600 kg. P i uvazování b emen pomocí 

vícepramenných vázacích prost edků musí být úchytné body a způsob vázání 

zvolen tak, aby byly prameny symetricky uspo ádány a úhly pramenů vázacího 

prost edku se svislicí byly v p ípustném rozsahu. P eprava bednících dílců ve 

stohu, které jsou zajišt ny proti posunutí stahovacími pásky, je možná za pomoci 

textilních popruhů. Výztuž bude uvazována pomocí dvoupramenného a 

čty pramenného lana s okem, které se zav sí na hák je ábu. Armokoše budou 

je ábem p epravovány v poloze, ve které budou uloženy v konstrukci. P i práci 

s bádií bude použito t ípramenného zav šovacího et zu. Pro manipulaci 

s paletami bude využito samovyvažovacích vidlí EZS s nosností 1500 kg, která 

je naprosto dostačující pro zvedání palet s keramickými tvárnicemi. Ilustrační 

p íklady uchycení n kterých prvků jsou zobrazeny na následujících obrázcích. 
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  Obr. 5. 2. 20.1 Uchycení bednění – svislá poloha (převzato z [13]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. 2. 21.2 Zavěšení bádie (převzato z [15])       Obr. 5. 2. 22.3 Vidle (převzato z [14]) 
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Obr. 5. 2. 23.4 Bednění sloupu (převzato z [13])   Obr. 5. 2. 24.5 Stoh bednění (převzato z 

[13]) 

 Dosahy je ábů jsou zakresleny ve výkresu za ízení staveništ . Kritická 

b emena jsou zakreslena v zat žovacím diagramu. Vždy jsou brány v úvahu 

nejhorší kombinace, tedy nejt žší b emeno v nejv tší vzdálenosti. Vzhledem 

k dostatečnému dosahu obou je ábů, nebude nutné využít nejzazší hranici – 45 m 

pro manipulaci s b emeny. Nejbližším b emenem Ěnení zakresleno v diagramuě 

by v tomto p ípad  byla bádie o hmotnosti 2 t, kterou by byla provedena betonáž 

obvodových konstrukcí v bezprost ední blízkosti je ábu – 10 m. 

 

 

  Obr. 5. 2. 25.6 Zatěžovací diagram (autor) 

2.2 Bezpečnost při práci s jeřábem 

 Pro bezpečný provoz je ábu je nutné určit zkušenou a zodpov dnou 

osobu k ízení provozu je ábu s p íslušným oprávn ním k obsluze – je ábník. 

K odbornému uvazování b emen musí být na stavb  p ítomen vazač 

s vazačským průkazem. Ob  tyto osoby musí vzájemn  zkoordinovat práci a 

p edem si domluvit signály, tak, aby byla zajišt na bezpečná manipulace 

s b emeny. Pro práci s je ábem musí být dodrženy zásady bezpečnosti dané 

normou ČSN ISO 124Ř0 – 1 Je áby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecn  
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a ČSN EN 13155 Je áby – Bezpečnost – Voln  zav šené prost edky pro 

uchopení b emen. 

 P i vázání b emen musí být dodrženy specifické podmínky uvazování 

určené výrobcem. Uvazovací prost edky musí být p ed uvedením do provozu 

odborn  p ekontrolovány. Vadné, nevyhovující vázací prost edky nesmí být 

použity. P ed samotným zvedáním b emene musí být p ekontrolováno jišt ní a 

vyvážení b emene. Žádná z částí b emen nesmí být voln  ložená - pohyblivá. 

Záv sné body a hák je ábu musí být umíst ny nad t žišt m b emene. Práce 

je ábníka se zav šeným b emenem musí probíhat bez nárazů a rozhoupání. 

Žádná z částí je ábu nesmí narazit do vybudované konstrukce nebo protilehlého 

je ábu. 

 Vzhledem k volnému pohybu ostatních pracovníků na staveništi, musí 

být dbáno zvýšené pozornosti na zajišt ní volného prostoru pod zav šeným 

b emenem. V pracovním prostoru je ábu je zakázán pohyb osob, jejichž činnost 

nesouvisí s manipulací b emene je ábu. Stejn  tak, je do tohoto prostoru zakázán 

vjezd veškerých dopravních prost edků, které neslouží nap . k dovozu materiálu, 

s nímž je možné manipulovat je ábem. Za volný prostor pod zav šeným 

b emenem je zodpov dný vazač, který musí kontrolovat procházející osoby a 

p ípadn  je upozornit na zvedání b emene. Na možný pád b emene musí být 

upozorn no výstražnou značkou, umíst nou u je ábu – „Nebezpečí úrazu pádem 

nebo pohybem zav šeného p edm tu“. Manipulace s b emeny je zakázána nad 

komunikacemi a to jak staveništní, tak ve ejnou. Pokud by manipulaci nad 

komunikací nebylo možné z jakéhokoli důvodu zabránit, musí být na 

komunikaci dočasn  vyloučen provoz a pohyb osob. Obecn  je manipulace 

s b emeny zakázána také za hranicí staveništ  a nad staveništními objekty, nap . 

kancelá skými buňkami. Zakázaný prostor manipulace s b emeny je ve výkresu 

za ízení staveništ  vyznačen šrafou. 

2.3 Podložení jeřábu, transport 

 Je áby budou podloženy betonovými panely rozm rů 500 x 500 x 100 

mm, které budou položeny na zpevn ném št rkovém loži prom nné frakce, tl. 

200 mm. 
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        Obr. 5. 2. 3. 26 Ilustrační příklad podložení, uvedený výrobcem (převzato z 
[12]) 

 

           
           Obr. 1. 2. 3. 2 Schéma podložení jeřábu (autor) 

 

  

 Je áby budou na stavbu p evezeny složené, v transportních rozm rech 2,6 

x 16,75 m. Aby bylo možné p evést je áby na určená místa, musí být použit 

západní vjezd na staveništ , který je pot eba dočasn  rozší it odstran ním 

jednoho dílu oplocení, aby bylo docíleno dostačujícího prostoru pro vytočení 

nákladního automobilu s p ív sem. Vzhledem k velikosti je ábů musí být 

využito pro vytočení a couvání nákladního automobilu, krom  staveništní 

komunikace, i volných ploch staveništ . Manipulační plocha pro montáž a 

demontáž je ábu je cca 5 x 17 m. Tato plocha bude na staveništi zajišt na u obou 

je ábů p ed i po výstavb  objektu. Zobrazení transportu je ábů na staveništ  je 
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naznačeno na následujících schématech, která vychází z výkresu za ízení 

staveništ  Ěčerven  je značen objekt, zelen  je značeno oplocení staveništ ě. 

Schéma transportu je ábů je vždy vyobrazeno z n kolika vybraných poloh 

nákladního automobilu s p ív sem – je ábem.  

 

 

Obr. 2. 2. 3. 3 Schéma transportu jeřábu č. 1 na staveniště (autor) 
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Obr. 3. 2. 3. 4 Schéma transportu jeřábu č. 2 na staveniště (autor) 

  

 Po ukončení práce s je áby a jejich demontáži, budou je áby odvezeny 

východním vjezdem staveništ  širokým 6 m. Odvoz složených je ábů bude 

probíhat podobn  jako p i jejich dovezení. Sm r jízdy nákladního automobilu p i 

odvozu je ábů je naznačen modrými šipkami na následujícím schématu. 
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          Obr. 4. 2. 3. 5 Schéma transportu jeřábů ze staveniště (autor) 

 

2.4 Koordinace souběžně pracujících jeřábů 

 Na staveništi se budou nacházet dva v žové je áby, které budou soub žn  

pracovat a to p i výstavb  horní hrubé stavby. P i soub žné práci dvou a více 

je ábů platí, že žádná z částí je ábu nesmí být blíže než 2 m od je ábu druhého. 

Současn  musí být dodržena min. vzdálenost 2 m konce výložníku jednoho 

je ábu od v že je ábu druhého a vzdálenost háku je ábu od výložníku nebo lana, 

jdoucímu k je ábu druhému. 

 Vzhledem k tomuto faktu bude mít každý z je ábů jinou výšku 

výložníku. Výškový rozdíl je ábů bude v tomto p ípad  min. 5 m, což je délka 

dvou v žových dílů je ábu. P esahy výložníků je ábu budou cca 14 m. 

 Koordinace soub žn  pracujících je ábů musí být v průb hu betonáže  

synchronizována s prací autočerpadel. Nikdy nesmí dojít ke k ížení výložníku 

je ábu s ramenem čerpadla.
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  Obr. 5. 2. 4. 27 Jeřáb LIEBHERR 81 K – koordinace jeřábů (autor) 
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3. Cena jeřábu 

 Dle harmonogramu by m l být stacionární je áb LIEBHERR 81 K na stavb  246 

dní. M síční nájemné je ábu činí 60 000 Kč Ědenní sazba za pronájem je ábu je cca 2 

000 Kčě. Celkem bude tedy je áb pronajat za cenu 246 * 2000 = 492 000 Kč. Je áb bude 

podložen betonovými panely, jejichž cena je 350 Kč za kus. Celkem tedy 4 kusy 

podkladních panelů vyjdou na 1 400 Kč. Doprava obou je ábů na staveništ  a zp t bude 

celkem stát 4Ř 000 Kč. Montáž i demontáž je ábu na staveništi bude pro jeden je áb stát 

32 000 Kč. Za montáž i demontáž obou je ábů tedy zaplatíme 64  000 Kč. K cen  je ábu 

musí být p ipočítána i cena revize je ábu, která bude provedena p ed uvedením je ábu 

do provozu. Cena revize je 6 500 Kč. Cena za spot ebu elektrické energie je ádov  

3 500 Kč za m síc. P i nasazení je ábu na Ř m síců a 6 dní bude celková cena za 

spot ebu el. energie 2Ř 700 Kč.  Cena obsluhy je ábu je vyčíslena cca na 170 Kč/hod na 

jednoho je ábníka. P i Ř-mi hodinové sm n , za 246 dní vyplatíme jedné obsluze je ábu 

334 560 Kč. Po součtu všech t chto nákladů vychází celková cena za používání je ábu 

LIEBHERR 81 K na 1 309 720 Kč. 
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 Podrobný časový plán, vypracovány v programu CONTEC, je p iložen jako 

p íloha této diplomové práce. V časovém plánu je zahrnut postup výstavby hrubé stavby 

objektu, včetn  technologických p estávek. Výstupem z programu Contec budou také 

p iložené p ílohy bilance pracovníků a bilance nákladů.  
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 Rozpočet včetn  výkazu vým r byl proveden v programu BUILD power a je 

p iložen jako p íloha diplomové práce. Rozpočet je zpracován, s ohledem na poskytnuté 

informace k zapůjčené projektové dokumentaci, pro hrubou stavbu objektu. P i tvorb  

rozpočtu jsem vycházela ze zapůjčených výkresů objektu, v cných poznámek 

projektanta, výpisu prvků a n kterých výkazů vým r nap . výkazu vým r výztuže 

z výkresu výztuže. P i vytvá ení rozpočtu pro vnit ní vodovod, vnit ní kanalizaci a 

vnit ní plynovod jsem vycházela ze seznamu prvků pro tyto instalace. Vzhledem 

k omezeným informacím, které mi byly poskytnuty k technickým instalacím, je 

rozpočet pro tuto část pouze orientační. Náklady na za ízení staveništ  jsou zahrnuty 

v rozpočtu jako VRN. 
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1. Kontrolní a zkušební plán – tabulka 

V
ST

U
PN

Í K
O

N
TR

O
LY

 

Č. Název 
kontroly 

Popis kontroly Dokumenty 
Kontrolu 

provedl 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výsledek 
Vyhoví/ 

Nevyhoví 
Kontrolu 

provedl/prověřil/převzal 

1 

Kontrola PD 

a dalších 
dokumentů 

Úplnost PD, TZ 
a výkazu vým r 

PD,TP,SOD,VL,TZ, 

POŽP 

v.č. 4řř/2006 Sb., z.č. 
183/2006 Sb. 

HSV, 

TDI, PSV 
Vizuáln  Jednorázov  

Zápis do 
SD 

 

Jméno: 
 

Datum: 

 

Podpis: 

2 

Kontrola a 

p evzetí 
staveništ  

Ohraničení, 
značení, IS, 
p ipravenost 

staveništ  

PD, TP, VZS, n. v. č. 
591/2006 Sb. 

HSV, 

PSV, TDI 

Vizuáln , 
m ením 

Jednorázov  
Zápis do 

SD 
 

Jméno: 
 

Datum: 

 

Podpis: 

3 

Kontrola 

provedení 
p edchozích 

prací  

Provedení bílé 
vany, pevnost 

betonu, ukončení 
výztuže 

PD, TP, ČSN 73 
1373, ČSN 73 0212 

 

HSV, 

PSV, 

TDI, GD 

Vizuáln , 
m ením 

Jednorázov  

Zápis do 
SD, 

protokol 

 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 

4 

Kontrola 

dodaného 
materiálu – 

beton, výztuž 

Kvalita, 

množství a druh 
betonu a 

výztuže, 
prohlášení o 

shod  

dodací listy, 
certifikáty, PD, ČSN 
EN 206 – 1, ČSN EN 

12 350 – 2 

 

HSV, 

PSV, TDI 

Vizuáln , 
m ením 

Opakovan  
p i každé 
dodávce 

Zápis do 
SD 

 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 

5 
Kontrola 

bedn ní 

Množství, 
nepoškozenost, 
úplnost, čistota 

PD, TP, dodací list HSV, 

PSV 
Vizuáln  

P ed každým 
použitím 

Zápis do 
SD 

 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 

6 

Kontrola 

skladování 
materiálu 

Uložení výztuže 
a  bedn ní PD, VZS, TP, TL 

HSV, 

PSV 
Vizuáln  

Opakovan  
p i každé 
dodávce 

Zápis do 
SD 

 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 
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7 

Kontrola 

způsobilosti 
pracovníků 

Ov ení průkazů průkazy, certifikáty 
HSV, 

PSV 
Vizuáln  Jednorázov  

Zápis do 
SD 

 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 

8 

Kontrola 

strojů, 
pomůcek 

Ov ení 
technického 

stavu 

n. v. č. 37Ř/2001 Sb., 
TL 

PSV Vizuáln  
Pravideln  
2x denn  

Zápis do 
SD 

 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 

M
E

ZI
O

PE
R

A
Č

N
Í K

O
N

TR
O

LY
 

Č. Název 
kontroly 

Popis kontroly Dokumenty 
Kontrolu 

provedl 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výsledek 
Vyhoví/ 

Nevyhoví 
Kontrolu 

provedl/prověřil/převzal 

9 

Kontrola 

klimatických 
podmínek 

Teplota 

prost edí, vítr, 
déšť, mráz 

TP PSV M ením Každý den 
Zápis do 

SD 
 

Jméno: 

Datum: 

 

Podpis: 

10 

Kontrola 

použití 
ochranných 
pomůcek 

Bezpečnost 
pracovníků 

TP, n. v. č. 5ř1/2006 
Sb., n. v. č. 21/2003 

Sb. 

PSV Vizuáln  Každý den   

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 

11 

Kontrola 

rozložení 
armatur 

Kotevní délky, 
čistota, svary, 

správnost 
uložení 

PD, TP, SV, ČSN EN 
13 670, statické 

výkresy 

HSV, 

PSV, S, 

TDI 

Vizuáln , 
m ením 

Pravideln , 
na každém 

prvku 

Zápis do 
SD 

 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 

12 

Kontrola 

provedení 
bedn ní 

Umíst ní, 
upevn ní, 
zajišt ní, 

správnost spojů 

TP, ČSN EN 13 670, 

ČSN EN 73 0210 - 1 

HSV, 

PSV 

Vizuáln , 
m ením 

Pravideln , 
na každém 

prvku 

Zápis do 
SD 

 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 

13 

Kontrola 

betonáže, 
hutn ní 

Kvalita betonu, 

výška shozu, 
rozprost ení 

betonu, kvalita 

hutn ní 

PD, TP, ČSN EN 206 
– 1, ČSN EN 13 670 

HSV, 

PSV, TDI 

Vizuáln , 
m ením 

Pravideln , 
na každém 

prvku 

Zápis do 
SD, 

protokol 

 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 
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14 

 

Kontrola 

ošet ování 
betonu 

 

Klimatické 
podmínky, 
hydratace 

 

PD, TP, ČSN EN 

13 670, 

ČSN EN 206 - 1 

 

HSV, 

PSV 

 

Vizuáln  

 

Průb žn  

 

Zápis do 
SD 

 

 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 

15 
Kontrola 

odbedňování 

Tech. pauza, 

postup 

odbedňování, 
čišt ní bedn ní 

TP, TL, ČSN 73 1373 PSV 
Vizuáln , 
m ením 

Pravideln , 
na každém 

prvku 

Zápis do 
SD 

 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 

V
Ý

ST
U

PN
Í K

O
N

TR
O

LY
 

Č. Název 

kontroly 
Popis kontroly Dokumenty 

Kontrolu 

provedl 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výsledek 
Vyhoví/ 

Nevyhoví 
Kontrolu 

provedl/prověřil/převzal 

16 
Kontrola 

geometrie 

Svislost, 

rovinnost, 

rozm ry 

PD, TP, ČSN EN 73 
0212 – 3, ČSN EN 13 

670 

HSV, 

PSV, 

TDI, GD 

Vizuáln , 
m ením 

Jednorázov  
Zápis do 

SD 
 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 

17 

Kontrola 

provedení 
skeletu 

Shoda s PD, 

kvalita 

provedení, 
nepoškozenost, 

kontrola pevnosti 

PD, TP, ČSN EN 
12 504 – 2, ČSN EN 
12 390 – 3, ČSN EN 

12 390 - 8 

HSV, 

PSV, TDI 

Vizuáln , 
m ením 

Jednorázov  
Zápis do 

SD 
 

Jméno: 
Datum: 

 

Podpis: 

Tab. 8. 10 KZP (autor)
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2. Vstupní kontroly 

2.1 Kontrola PD a dalších dokumentů 

 Tato kontrola bude provedena jednorázov , p ed započetím prací. Hlavní 

a pomocný stavbyvedoucí s technickým dozorem investora p ekontrolují 

úplnost, platnost a správnost projektové dokumentace, včetn  všech výkresů a 

situace s vyznačením inženýrských sítí. Kontrolovaná projektová dokumentace 

musí být, po celou dobu výstavby, p ítomna na stavb . Musí také zkontrolovat 

technologický p edpis, který musí být vypracován v souladu s dokumentací 

stavby a musí obsahovat všechny pot ebné informace pro provád ní prací. Dále 

musí být provedena kontrola vlastnických listů, územní rozhodnutí, stavební 

povolení, založení stavebního deníku, časového plánu prací, dodržení podmínek 

ochrany životního prost edí, nakládání s odpady. Po provedení kontrol bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

2.2 Kontrola a převzetí staveniště 

 Hlavní a pomocný stavbyvedoucí s technickým dozorem investora, 

vizuáln  a m ením, zkontrolují p ipravenost staveništ . Jako první zkontrolují 

oplocení staveništ , jehož minimální výška musí být 1,Ř m. Kontrolují vjezdy na 

staveništ , jejich značení výstražnými a bezpečnostními značkami, zajišt ní p ed 

vstupem nepovolaných osob, vyv šení upozorn ní na nebezpečí úrazu a 

viditelné umíst ní oznámení o stavebním povolení. Dále kontrolují za ízení 

staveništ , provedení zpevn ných ploch, umíst ní staveništních bun k, 

hygienických zázemí, p ípojná místa vody, kanalizace a elektrické energie. O 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

2.3 Kontrola provedení předchozích prací 

 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a geodetem zkontrolují 

provedení p edchozích prací, tedy základové vany. Musí být provedena kontrola 

pracovní spáry, u jejíž rovinatosti je možná odchylka ±5 mm, kontrola čistoty 

podkladu. Dále musí být zkontrolována vyčnívající výztuž, jejich sm r, délku 

s tolerancí ±20 mm, počet kusů výztuže a prům ry výztuží. Provede se také 
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ov ení pevnosti betonu nedestruktivní metodou – tvrdom rnou metodou, 

pomocí Schmidtova kladívka. Vzhledem k používání bedn ní je nutné zjistit 

únosnost podkladu. Kontrola musí být provedena i u pevných vytyčovacích 

výškových a sm rových bodů. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

2.4 Kontrola dodaného materiálu – beton, výztuž 

 Stavbyvedoucí kontrolují p i každé dodávce materiálu jeho kvalitu, 

shodu s dodacím listem, atesty, certifikáty a prohlášení o shod . U výztuže musí 

zkontrolovat délky a prům ry výztuží, označení identifikačními štítky, čistotu 

povrchu, množství výztuže, správnost ohybů a p ípadné poškození či deformace. 

U každé dodávky betonu musí být zkontrolovány vlastnosti garantované 

výrobcem -  pevnostní t ída betonu, stupeň vlivu prost edí, konzistence, obsah 

chloridů, maximální zrno kameniva, druh cementu, p ísady a p ím si, množství, 

čas naložení betonu a čas p íjezdu na stavbu. Maximální doba dovozu betonu je, 

v tomto p ípad , ř0 minut p i teplot  +20°C. Teplota čerstvé betonové sm si by 

se m la pohybovat v rozmezí +5 °C až +30 °C. V p ípad  této stavby však 

nebude tento čas p ekročen, vzhledem k vzdálenosti betonárny od staveništ . 

Vizuáln  se u betonové sm si musí kontrolovat stejnorodost betonu. U každé 

dodávky musí být provedena zkouška sednutí kužele k ov ení stupn  

konzistence, dle normy ČSN EN 12350 – 2 Ěp ípadn  mohou být provedeny 

další zkoušky dle stejné normy ČSN EN 12350: zkouška Vebe, zkouška stupn  

zhutn ní, zkouška rozlitímě. Zkouška sednutí kužele se provádí p ímo na stavb , 

za použití formy tvaru kužele, podkladní desky a hutnící tyče. Nejprve se 

navlhčí podkladní deska. Poté se ve t ech vrstvách, postupn  hutn ných 25 

vpichy tyčí, naplní forma.  Po zhutn ní poslední vrstvy betonu se forma odstraní 

a na podložce se zm í sednutí betonového kužele. Výška sednutí kužele určí 

konzistenci betonu. Pro ov ení pevnosti betonu se provádí odb r betonu pro 

vytvo ení zkušebních krychlí o délce hrany 150 mm, na kterých se po vytvrdnutí 

betonu – po 2Ř dnech provede zkouška pevnosti betonu v tlaku. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 
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         Obr.8. 2. 28. 4 Zkouška sednutí kužele (převzato z[9]) 

 

2.5 Kontrola bednění 

 U dovezeného bedn ní musí stavbyvedoucí zkontrolovat rozm ry a počet 

kusů bedn ní a spojovacích prvků. Zkontrolována musí být také čistota 

bednících dílců, jejich nepoškozenost, rovinnost. Kontroluje se také shoda 

bedn ní v objednacím listu, dodacím listu se skutečn  dovezeným bedn ním. 

Zkontrolovány musí být i dodané odbedňovací prost edky. O kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

2.6 Kontrola skladování materiálu 

 Stavbyvedoucí p ekontroluje, zda nebyl materiál poškozen p epravou a 

dohlédne na správné dočasné uskladn ní. Zkontroluje, zda je bedn ní 

uskladn no na odvodn né zpevn né ploše, tak, aby bylo zamezeno poškození 

jednotlivých dílců. Zkontroluje také skladování výztuže, u níž je zakázáno 

ukládání na zeminu. Výztuž musí být uložena na zpevn né odvodn né ploše, 

uložena na prokladcích ve vzdálenosti 1 m a musí být chrán na p ed 

klimatickými vlivy plachtou. Tato plachta musí být k podkladu p ipevn na – 

zatížena proti odvátí. Skladovací plochy jsou určeny výkresem za ízení 

staveništ . O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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2.7 Kontrola způsobilosti pracovníků 

 Stavbyvedoucí zkontroluje, zda jsou pracovníci seznámeni s postupem 

prací a plánem BOZP. Každý pracovník musí svým podpisem stvrdit 

absolvování školení o bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci. U pracovníků musí 

být zkontrolováno, zda mají p íslušné vzd lání a oprávn ní pro provád ní prací. 

Pracovník toto oprávn ní musí být schopen potvrdit pat ičným oprávn ním, 

idičským průkazem, průkazem o svá ečských zkouškách, certifikátem nebo 

jiným dokladem. Pracovníci mohou být v průb hu prací zkontrolováni dechovou 

zkouškou. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

2.8 Kontrola strojů, pomůcek 

 Pomocný stavbyvedoucí se strojníkem/ idičem stroje musí pravideln  

kontrolovat technický stav strojů. Kontrolovat musí p edevším hladiny 

provozních kapalin, ošet ení součástek stroje promazáváním, nepoškozenost 

žádné části stroje, funkčnost výstražných za ízení. U strojů určených pro 

zdvihání materiálu musí být zkontrolován i zdvihací mechanismus, háky a lana. 

Po ukončení prací musí strojník/ idič stroje vždy zkontrolovat stabilitu, 

zabrzd ní a uzamčení stroje, zaparkovaného na p edem určeném míst . Proti 

úniku kapalin musí být stroje opat eny nádobami na zachycení t chto kapalin. 

Zkontrolovat se musí také čistota stroje a to p edevším p i výjezdu ze staveništ . 

U pomůcek musí být zkontrolována nepoškozenost, čistota, funkčnost a uložení 

v uzamykatelných prostorách. O kontrole bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

3. Mezioperační kontroly 

3.1 Kontrola klimatických podmínek 

 Pomocný stavbyvedoucí p ed započetím prací a v průb hu prací musí 

kontrolovat zm ny klimatických podmínek, které by mohly způsobit p erušení 

prací. Kontrolovat se musí p edevším teplota, která p i betonáži nesmí klesnout 

pod +5°C, viditelnost – nesmí být menší než 30 m, pov trnostní podmínky – 

rychlost v tru by nem la p esáhnout Ř m/s p i práci ve výškách, v ostatních 
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p ípadech by nem la rychlost v tru p esáhnout 11 m/s. Kontroly teplot musí být 

provád ny v souladu s technologickým p edpisem. Práce je nutné p erušit p i 

tvorb  námrazy, sn žení, bou ce a dešti. Po každé kontrole musí být proveden 

zápis do stavebního deníku. 

3.2 Kontrola použití ochranných pomůcek 

 Pomocný stavbyvedoucí musí pravideln  kontrolovat dodržování 

bezpečnosti, používáním ochranných pomůcek. Základní ochranné pomůcky, 

které musí pracovníci vždy použít, jsou reflexní vesta, ochranná p ilba, pracovní 

rukavice a pracovní obuv. V p ípad  provád ní svá ečských prací je nutné 

p ekontrolovat používání svá ečských rukavic a svá ečské kukly. 

3.3 Kontrola rozložení armatur 

 Stavbyvedoucí za p ítomnosti statika a technického dozoru investora 

p ekontrolují osazení výztuže v konstrukci dle projektové dokumentace. Práce 

s výztuží, její ohýbání, je povoleno provád t do teploty -5°C. Musí být 

zkontrolována rovinnost a čistota prutů, která zajistí soudržnost výztuže 

s betonem. Výztuž nesmí být znečišt na mastnotou, hrubými nečistotami, oleji a 

nesmí být poškozena korozí. Dále musí zkontrolovat druh výztuže, prům r, 

délky výztuže a uložení ve správné poloze a na správném míst  v konstrukci. P i 

kontrole se musí klást důraz na provedení spojů výztuže, uložení distančních 

podložek - spln ní minimálního stanoveného krytí výztuže, zajišt ní výztuže 

proti pohybu p i betonáži. U polohy os stykované výztuže jsou povoleny 

odchylky ±5 mm pro prům r prutu výztuže do 40 mm, pokud není statikem 

určeno jinak. Po provedení betonáže se musí vždy kontrolovat vyčnívající 

výztuž a její p ekrytí ochrannými plastovými profily proti poran ní osob. Po 

každé kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

3.4 Kontrola provedení bednění 

 Stavbyvedoucí musí vizuáln  a m ením pravideln  kontrolovat průb h 

výstavby bedn ní bednícími dílci a podpůrnými konstrukcemi – stojky stropních 

stolů, zajišt ní vzp r, osazení jednotlivých částí, upevn ní, rovinnost/svislost, 
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stabilitu a celistvé provedení na každém provád ném prvku konstrukce. U 

každého bednícího dílce musí p ekontrolovat čistotu, neporušenost a použití 

odbedňovacího p ípravku. Uložené bedn ní musí být p ed betonáží dokonale 

pevn  a nepropustn  spojeno, musí být zabezpečeno proti posunutí nebo 

p eklopení. Zkontrolovat musí také bedn ní otvorů, prostupů. Povolené 

odchylky jsou u odskoku jednotlivých dílců ±5 mm a odchylka od svislice ±Ř 

mm. Rozmíst ní a upevn ní bednících dílců a podpůrných konstrukcí musí být 

provád no v souladu s projektovou dokumentací a s technickým listem výrobce. 

U bedn ní schodišt  musí být zkontrolováno p esné vy ezání a sestavení bedn ní 

do požadovaného tvaru, jeho pevné spojení stavebními h ebíky a podep ení. P i 

provád ní bedn ní je také nutné dbát na bezpečnost pracovníků p i práci ve 

výškách. Pro pohyb pracovníků musí být z ízeny po obvodu konstrukcí 

betoná ské plošiny, které jsou součástí bedn ní. P i práci je doporučeno používat 

speciální postroj Doka proti pádu z výšky. Po každé kontrole musí být proveden 

zápis do stavebního deníku. 

3.5 Kontrola betonáže, hutnění 

 U provád ní betonáže konstrukce musí být kontrolována p edevším 

teplota, která nesmí klesnout pod +5°C, v opačném p ípad  je nutné provád t 

proteplování betonu. U každé dodané betonové sm si musí být provedena 

vstupní kontrola dle bodu 2.4 Kontrola dodaného materiálu – beton, výztuž. P i 

samotné betonáži se kontroluje rovnom rnost lití betonové sm si ve vrstvách, 

dodržení výšky shozu betonu maximáln  1,5 m. Lití betonové sm si, u které 

začíná proces tuhnutí, není možný. V p ípad , že dojde k v tší prodlev  p i 

betonáži jednotlivých vrstev, zpravidla cca 2 hodiny, musí být p iznána pracovní 

spára. Další betonáž je poté možná po 1Ř hodinách. P i práci, je nutné 

kontrolovat provád ní pracovních a dilatačních spár dle projektové 

dokumentace. P ed další betonáží je vždy nutné spáru očistit a navlhčit. 

 P i zhutňování betonu ponorným vibrátorem musí být kontrolováno 

provád ní vpichů vibrátoru v maximální vzdálenosti 1,4 násobku viditelného 

polom ru účinnosti vibrátoru, hloubka zhutňované vrstvy musí být maximáln  

1,3 násobek délky účinné hlavice vibrátoru. Hutn ní musí být provád no po 
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vrstvách cca 300 mm, p ičemž by m la být vibrátorem zhutn na i vrstva již 

zhutn ná a to do hloubky cca 100 – 150 mm. Vpichy musí být vedeny bez 

kontaktu s výztuží a bedn ním. P i hutn ní betonu vibrační lištou by m la být 

doba hutn ní cca 1 minuta na tloušťku zhutňované vrstvy 200 mm. Po každé 

kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

3.6 Kontrola ošetřování betonu 

 Po provedení betonáže je nutné kontrolovat ošet ování betonu, které 

zabezpečí požadovanou pevnost a trvanlivost betonu. Aby nedocházelo 

k rychlému vysušování betonu a vzniku trhlin, musí být zamezeno vypa ování 

vody z povrchu betonu zakrytím vlhčenou geotextilií. Pomocný stavbyvedoucí 

musí kontrolovat pravidelné kropení povrchu betonu o teplot  maximáln  10°C 

v tší než je povrchová teplota betonu. Pokud teplota kdykoli v průb hu 

ošet ování betonu klesne pod 5°C, beton se nesmí dále vlhčit. V p ípad  dešt  

musí být povrch betonu chrán n plachtou, aby nedocházelo k p ílišnému 

promáčení. Stavbyvedoucí musí průb žn  kontrolovat teplotu povrchu betonu, 

která nesmí klesnout pod 0°C u betonu s pevností menší než 5 MPa. Minimální 

doba ošet ování betonu je 12 hodin od začátku tvrdnutí. Po ukončení kontroly 

musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

Minimální doba ošetřování betonu ve dnech dle ČSN EN 206 - 1 

Růst pevnosti betonu 

Rychlý Střední Pomalý 

w<0,50 a 

CEM 42,5R 

w<0,50 a CEM 42,5N 

nebo CEM 32,5 ; 

w = 0,50-0,60 a CEM 

42,5R 

ve všech ostatních 
p ípadech 

Teplota betonu     [º C] 0-5 5-10 >15 0-5 5-10 >15 0-5 5-10 >15 

počet dnů 
ošetřování 
v závislosti 
na okolních 
podmínkách 

během 
ošetřování 

r.h. ≥ Ř0 % 

stín, 
2 2 1 3 3 2 3 3 2 

r.h. ≥ 50 % 

nebo st ední 
oslun. nebo 

st ední vítr 

4 3 2 6 4 3 8 5 4 

r.h. < 50 % 

nebo silné 
oslun. nebo 

silný vítr 

4 3 2 8 6 5 10 8 5 

Tab. 8. 11. 3. 6 Min. doba ošetřování betonu ve dnech (převzato z[10]) 
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3.7 Kontrola odbedňování 

 P ed samotným odbedňováním musí prob hnout kontrola pevnosti 

betonu. Stavbyvedoucí pomocí Schmidtova kladívka stanoví pevnost betonu, 

kterou prokonzultuje se statikem, který určí za je možné konstrukci odbednit. 

Délku doby odbedn ní p i teplot  20°C lze vypočítat ze vztahu: 

Rbd = Rb28d (0,28 + 0,5 log d), kde: 

 

Rbd pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů tvrdnutí za normových podm., v MPa 

Rb28d pevnost betonu v tlaku za 2Ř dnů tvrdnutím za normových podm., v MPa 

d počet dnů tvrdnutí 

 

Pevnost betonu v tlaku p i vyšší/nižší teplot  prost edí se počítá pomocí faktoru 

zrání dle Saula, ze vztahu: 

f = (t + 10)*d, kde: 

f faktor zrání 

t teplota Ěprům rná teplota z teplot nam ených v 7,13 a 21 hodin) 

d dny 

 P i odbedňování konstrukce je t eba kontrolovat, zda nedochází 

k mechanickému poškození vybetonované konstrukce, odtržení rohů nebo 

poškození povrchu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

4. Výstupní kontroly 

4.1 Kontrola geometrie 

 Po zhotovení každé části konstrukce musí být provedena vizuální 

kontrola a kontrola m ení rozm rů konstrukce dle PD. Stejn  jako u vstupní 

kontroly výztuže musí být po dokončení části konstrukce zkontrolovány 

vyčnívající pruty výztuže, prům r výztuže, počet kusů a správnost osazení.  

 U vodorovných konstrukcí musí být zkontrolována rovinnost povrchu 

pomocí stavebního laseru. M ení rovinnosti se kontroluje v průsečících 

čtvercové sít , odsazené od okraje povrchu 100 mm, která je rovnob žná 
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s hranami povrchu. Čtvercová síť musí být zvolena tak, aby hrana čtverce byla 

dlouhá 500 - 3000 mm. 

 

  Obr. 8. 29.4.1.1 Měření rovinnosti vodorovných konstrukcí (převzato z[11]) 

 

 U svislých konstrukcí je t eba kontrolovat, pomocí 2 m lat , svislost st n 

a sloupů. Zde je povolena odchylka od osy ±15 mm nebo h/400 Ěv tší z hodnotě 

pro výšku prvku h ≤ 10 m, p ípadn  odchylka od osy ±25 mm nebo h/600 Ěv tší 

z hodnotě pro výšku prvku h > 10 m. M ení svislosti st n se provádí 

v průsečících čtvercové sít , o délce hrany max. 3 m. Čtvercová síť musí být 

rovnob žná s okrajem povrchu konstrukce a odsazená od okraje 100 mm. 

 

  Obr. 8. 30.4.1.2 Měření rovinnosti svislých konstrukcí (převzato z[11]) 
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 M ení místní rovinnosti se provádí 2 m latí s rozestupy m ených míst 

cca 0,5 m. Kontrolní p ímky lze na m ené ploše libovoln  m it. 

 

       Obr. 8. 31.4.1.3 Měření místní rovinnosti (převzato z[11]) 

4.2Kontrola provedení skeletu 

 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora musí zkontrolovat 

celkové provedení konstrukce. Vizuáln  zkontrolují povrch betonu, výskyt 

trhlin, provedení spár po bedn ní, kvalitu provibrování betonu, p ípadn  

odhalenou výztuž nebo „hnízda“ kameniva. Zkontrolují také pevnost betonu a to 

p ímo na stavb  pomocí nedestruktivní tvrdom rné zkoušky Schmidtovým 

kladívkem. Pevnost betonu je také zjišťována v laborato i, na krychlích o délce 

hrany 150 mm, zhotovených z odebraného vzorku dodaného betonu. Na t chto 

krychlích je také laboratorn  zkoušena vodot snost betonové konstrukce. 

Zkušební t lesa jsou vystavena tlaku vody 500 kPa ±50 kPa po dobu cca 72 

hodin, pokud je po této dob  prům rná hloubka průsaku mén  než 20 mm a 

maximální hloubka jednotlivých průsaků mén  než 50 mm, je beton vodot sný. 

Zkoušky na zkušebních krychlích jsou provád ny po 2Ř dnech od odebrání 

vzorku betonu. O provedených kontrolách musí být proveden zápis ve stavebním 

deníku. 
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5. Seznam použitých zkratek 

HSV - Hlavní stavbyvedoucí 

TDI - Technický dozor investora 

S – Statik 

PSV – Pomocný stavbyvedoucí Ěmistr) 

GD – Geodet 

TZ - Technická zpráva 

TP - Technologický p edpis 

TL – Technický list 

PD - Projektová dokumentace 

SD - Stavební deník 

VZS – Výkres za ízení staveništ  

VL - Vlastnické listy 

SOD - Smlouva o dílo 

SV - Statický výpočet 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 

6. Seznam použitých norem, vyhlášek a nařízení vlády 

- ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdom rné metody zkoušení 

betonu 

- ČSN EN 206 - 1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

- ČSN EN 13670 - Provád ní betonových konstrukcí 

- ČSN EN 73 0205 – Geometrická p esnost ve výstavb . Navrhování geometrické 

p esnosti. 

- ČSN 73 0210-1 Geometrická p esnost ve výstavb . Podmínky provád ní. Část 

1: P esnost osazení 

- ČSN EN 73 0212 – Geometrická p esnost ve výstavb . Kontrola p esnosti. 

- ČSN EN 73 0212 - 3 – Geometrická p esnost ve výstavb . Kontrola p esnosti. 

Část 3: Pozemní stavební objekty 

- ČSN EN 12 350 – 2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím 

http://csnonline.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=86077
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- ČSN EN 12 504 – 2 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní 

zkoušení – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdom rem 

- ČSN EN 12 390 – 3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku 

zkušebních t les 

- ČSN EN 12 390 – Ř Zkoušení ztvrdlého betonu – Část Ř: Hloubka průsaku 
tlakovou vodou 

- n. v. č. 5ř1/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích“ 

- n. v. 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“ 

- n. v. č. 37Ř/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických za ízení, p ístrojů a ná adí 

- n. v. č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prost edky 

- vyhl. č. 4řř/2006 Sb. „O dokumentaci staveb“ se zm nami 

- zákon č. 1Ř3/2006 Sb. „O územním plánování a stavebním ádu Ěstavební 

zákoně“ se zm nami 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2003/sb009-03.pdf
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1. Obecné informace o stavbě 

1.1 Obecné informace o stavbě 

 Objekt Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlín  je 

navržen pro výzkumné a výukové účely Technologické fakulty. Pozemek 

dotčený výstavbou se nachází v centrální části Zlína, poblíž tzv. Baťových 

závodů. Objekt je situován p ímo u hlavní dopravní komunikace Zlína, t ídy 

Tomáše Bati, která navazuje na p íjezdovou komunikaci k objektu - ulici 

Antonínova. Díky tomuto situování budovy je zajišt na bezproblémová dopravní 

obslužnost. 

 Objekt je rozd len na dva trakty. V menším z traktů, administrativním 

traktu, jsou navrženy kancelá ské prostory a zázemí pro zam stnance fakulty. 

V druhém z traktů jsou prostory navrženy pro výukové účely a laboratorní 

výzkum. Oba trakty jsou propojeny krčkem, ve kterém se nachází centrální 

schodišt , propojující všech šest nadzemních podlaží. V objektu je navržena i 

tzv. t žká laborato , nacházející se v 1.PP, které současn  slouží jako technické 

zázemí objektu. 

1.2 Obecné informace o procesu 

 Tento technologický p edpis se zabývá provedením nosné konstrukce 

objektu z monolitického železobetonového skeletu. Hlavní svislé nosné prvky 

tvo í st ny tl. 250 mm a čtvercové sloupy s délkami hran 450, 550 a 600 mm. 

Stropní konstrukce jsou navrženy v tloušťce 250 mm, v 1.PP jsou stropní 

konstrukce vyztuženy průvlaky rozm rů 750 x 600 mm a 750 x 550 mm. Stropy 

všech dalších podlaží jsou navrženy s průvlaky rozm rů 500 x 1740 mm. 

Všechny hlavní svislé i vodorovné prvky jsou navrženy z betonu C30/37 – XC1 

s výztuží B500B. Z železobetonu budou provedena i vnit ní schodišt . Schodišt  

vstupní haly je navrženo p ímočaré, dvojramenné se schodnicovou deskou tl. 

250 mm. Podobn  je také navrženo hlavní schodišt  objektu, umíst né ve 

spojovacím krčku, které bude vetknuto do st n betonového jádra tvaru 

hexagonu. V obou traktech objektu jsou navržena vedlejší schodišt  se 
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zalomenými schodišťovými deskami tl. 1Ř5 mm, která budou podporována 

dvojicí sloupů. Schodišt  budou taktéž provedena z betonu C30/37 – XC1 

s výztuží B500B. Pro bedn ní konstrukcí bude použito systémové bedn ní 

DOKA.  

2. Připravenost 

2.1 Připravenost staveniště 

 Po celou dobu prací bude staveništ  oploceno neprůhledným oplocením 

výšky 2 m s uzamykatelnými vjezdovými bránami. Oba vjezdy musí být 

opat eny bezpečnostním značením. Budou zde z ízeny dočasné staveništní 

p ípojky vody a elektrické energie a napojení na kanalizaci. Staveništ  bude 

vybaveno kancelá skými kontejnery, šatnami pro pracovníky, mobilními WC, 

umývárnou, skladovacími buňkami, vrátnicemi u obou vjezdů a odpadovými 

kontejnery. Na staveništi budou také p ipraveny zpevn né plochy pro p echodné 

uložení bedn ní a výztuže. Musí být také prov eny zvedací mechanismy. 

 P ed zahájením prací musí všichni pracovníci projít školením o BOZP a 

svým podpisem potvrdit znalost p edpisů BOZP a používání ochranných 

pomůcek. Seznam podpisů proškolených pracovníků musí být po celou dobu 

uschován se stavebním deníkem. Každý z pracovníků také musí prokázat platné 

idičské oprávn ní, licence, certifikáty a další průkazy opravňující je k provád ní 

p íslušných prací. 

2.2 Připravenost stavby 

 P ed p edáním pracovišt  musí být zkontrolováno provedení základové 

vany, čistota a rovinnost podkladu, kontrola pracovní spáry. Dále musí být 

prov ena vyčnívající výztuž, profily výztuže, délka výztuže s tolerancí ±20 mm 

a počet kusů výztuže. Jak povrch betonu, tak i výztuž musí být zbavena volných 

nečistot. U betonu musí být prov ena jeho pevnost nedestruktivní tvrdom rnou 

metodou. Musí být provedena kontrola pevn  stanovených vytyčovacích 
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výškových a sm rových bodů. Po kontrole p edchozích prací bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

2.3 Předání staveniště a pracoviště 

 P edání staveništ  prob hne mezi investorem a dodavatelem stavebních 

prací, za p ítomnosti TDI, koordinátora bezpečnosti, p ípadn  statika. P i 

p edání staveništ  musí být investorem p edány následující dokumenty: stavební 

povolení, dokument pojednávající o vedení inženýrských sítí, schválená 

projektová dokumentace a výpis z listu vlastníků, dokládající právo ke z ízení 

staveništ . O p edání a p evzetí staveništ  musí být proveden zápis ve stavebním 

deníku. P edání a p evzetí pracovišt  prob hne mezi vedoucími pracovních čet. 

P ed p edáním pracovišt  musí být zkontrolováno provedení p edchozích prací. 

O p edání pracovišt  bude proveden zápis do stavebního deníku. 

3. Materiály, doprava a skladování 

3.1 Materiály 

Beton C30/37 XC1 - Cl 0,40 – Dmax – S3 

Množství betonu v 1.NP: stropy:  678,2 m
3 

  st ny:  238,5 m
3
 

 sloupy:  53,96 m
3
 

Množství betonu v 2.NP: stropy:  601,46 m
3 

  st ny:  272,1 m
3
 

 sloupy:  34,66 m
3
 

Množství betonu v 3.NP: stropy:  622, 5 m
3
 

  st ny:  271,9 m
3
 

 sloupy:  47,8 m
3
 

Množství betonu v 4.NP: stropy:  621,7 m
3
 

  st ny:  145,5 m
3
 

 sloupy:  17,9 m
3
 

Množství betonu v 5.NP: stropy:  109,5 m
3
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  st ny:  290,9 m
3 

 sloupy:  5,3 m
3 

Množství betonu v 6.NP:  st ny:  60,9 m
3
 

Množství betonu schodišť:   95,3 m
3 

Množství betonu pásů, v nců:  4,56 m
3 

Výztuž 

Výztuž sloupů:    49 t 

Výztuž stropů:    382,4 t 

Výztuž st n:     234,4 t 

Výztuž schodišť:    12,9 t 

Výztuž pásů a v nců:    0,33 t 

Bednění DOKA 

Rámový prvek Xlife KS s p íslušenstvím     128 ks 

Rámový prvek Frami Xlife       224 ks 

Upínač Frami:         610 ks  

Bednící deska Dokamatic 2 x 5 m      68 ks 

Rošt bednícího stolu Dokamatic      68 ks 

Stropní podp ra Doka Eurex 20      328 ks 

Páková hlava Dokamatic 40        272 ks 

Nosníky Doka H20        85 ks 

Průvlaková kleština s nástavcem      52 ks 

Speciální stropní desky se zaoblením     4 ks 

Svislé desky na zaoblenou část ší ky ř60 mm a ř50 mm   40 ks 

Odbedňovací prost edek Doka - 9 barelů po 20 l 

Distanční prvky Dinki pro svislou výztuž, krytí 25 mm, max Ø 20 mm: 25 balení 

po 250 ks 

Distanční prvky Dinki pro svislou výztuž, krytí 50 mm, max Ø 20 mm: 22 balení 

po 50 ks 

Distanční prvky Dinki pro svislou výztuž, krytí 70 mm, max Ø 20 mm: 10 balení 

po 25 ks 

Distanční lišta DPF pro vodorovnou výztuž, krytí 25 mm, 50 mm, Ø 25 a 20 

mm, 40 balení. 
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Distanční prvky budou použity v množství min. 4ks/m2
. Distanční lišta bude 

ukládána v osových vzdálenostech 0,5 m, v množství 2 ks/m2
. 

Vylamovací prvek STA 14B – 12/15    20 m 

Vylamovací prvek STA 25B – 12/15    237 m 

Vylamovací prvek STA 0řA – 12/15    8 m 

Vylamovací prvek STA TB 22B – 12/15    123 m 

OSB desky, fošny a hranoly – celkem 795 m
2
 

Stavební h ebíky 80 mm - 5 balení po 100 ks 

Vázací drát tl. 2mm – 25 balení/kg 

Plastové ochranné kryty SKA proti poran ní osob  - SKA 16 – 32N: 5 balení po 

250 ks/balení 

 

Doplňkový materiál a pomůcky pro bednění 

Spojovací háky, kotevní matky, záv sné kruhy, šrouby, t íhranné lišty Framax, 

vyrovnávací vzp ry s patou a hlavou, ochranné lišty, souprana ná adí Doka, 

univerzální nástroj pro povolování bedn ní, rychlokotvy Doka, momentový klíč, 

p ípojné lávky, plošiny žeb íky a zábradlí sloupového bedn ní, spojovací čepy, 

čty pramenný je ábový et z, textilní popruh Dokamatic – 13 m, zvedací háky, 

transportní trny, v etenové nástavce, čelní kotvy, napínací svorky, tlakové 

podložky, klínové trny, obedňovací úhelník, v etena pro odbedn ní, 

rychloupínače RU, srovnávací upínač Frami, univerzální svorky, montážní tyče 

a vidlice, kotevní matky, rohy Framax, univerzální prvky se spojkou Framax, 

paždíky. 

3.2 Doprava 

3.2.1 Primární doprava materiálu 

 Primární doprava hlavních stavebních materiálů je p esn ji popsána 

v části diplomové práce 2. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 

Beton bude na staveništ  dopravován autodomíchávači Stetter C3 s objemem 

bubnu 15m
3
, 12m

3
, 8m

3. Beton bude dopravován průb žn  dle aktuální 

pot eby. Vzhledem ke krátké vzdálenosti staveništ  od betonárny, nebude 
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problém s pravidelným zásobováním betonem. Výztuž bude na stavbu 

z armovny také dopravována postupn , dle aktuální pot eby. Dopravená výztuž 

bude dovezena nákladním automobilem jak ve form  armokošů, tak 

samostatných ohýbaných prutů a kari sítí, dle návrhu statika. Dopravená výztuž 

bude ihned po p ivezení zabudována do konstrukce. Výztuž, se kterou se 

nebude ihned pracovat, bude dočasn  umíst na na skladovací ploše. Bednící 

prvky budou dovezeny z nedaleké půjčovny nákladním automobilem. Bednící 

prvky budou postupn  dovezeny v množství, které vystačí na vybedn ní 

jednoho podlaží, tak aby mohly být ihned použity k bedn ní konstrukce, bez 

delšího skladování na vymezené skladovací ploše. Doplňkový materiál bude 

dovezen z nejbližších stavebnin. 

3.2.2 Sekundární doprava materiálu 

 Doprava materiálu na staveništi bude probíhat p edevším pomocí 

v žového je ábu LIEBHERR Ř1 K, který bude využit pro manipulaci s výztuží 

i s bedn ním. Je áb bude také využit pro betonáž konstrukcí, pomocí bádie. 

Bádie bude použita jen na místa v konstrukci, které nebude možné vybetonovat 

pomocí autočerpadla betonových sm sí Schwing S 47 SX.  

3.3 Skladování 

 Dovezený materiál bude ihned použit pro výstavbu. Materiál bude na 

vyznačených skladovacích plochách skladován pouze dočasn , do doby než 

bude použit pro tvorbu skeletu. Bedn ní může být dočasn  uloženo i ve 

vybudované konstrukci. 

 Veškeré prvky výztuže, které bude pot eba dočasn  uskladnit, budou 

umíst ny na vyhrazené zpevn né a odvodn né ploše. Ohýbané pruty budou 

skladovány ve svazcích a budou uložené na d ev ných podložkách výšky 100 

mm, které zabrání znečišt ní výztuže. Podložky musí být umíst ny v takové 

vzdálenosti, aby nedocházelo k deformaci výztuže. Svazky výztuže i kari sít  

musí být uloženy ve vodorovné poloze. Každý svazek musí být označen štítkem. 

Armokoše pro vyztužení sloupů budou na skládce umíst ny ve svislé poloze, ve 

stojanech, ve kterých byly p ivezeny z výrobny. Armokoše průvlaků budou 



97 

 

uloženy ve vodorovné poloze. Výztuž může být uložena v maximální výšce 1,5 

m. Vázací drát navinutý na kotouči a balení s distančními prvky budou uloženy 

v uzamykatelných skladovacích buňkách. 

 Bednící dílce budou skladovány na odvodn né, zpevn né ploše 

staveništ , kde musí být zabezpečeny proti pádu. Bedn ní bude dovezeno a 

skladováno na speciálních ocelových paletách Doka. Do výšky lze na sebe uložit 

2 palety s bednícími dílci. Mezi jednotlivými stohy bednících prvků musí být 

průchodná ší ka 0,75 m. Menší části bedn ní – háky, hlavice, trojnožky apod. 

budou uloženy ve skladovacích buňkách. Ostatní materiál a drobná mechanizace 

bude také uskladn na v uzamykatelných skladovacích buňkách. 

4. Pracovní podmínky 

4.1 Obecné pracovní podmínky 

 P ed začátkem prací musí být kompletn  p ipraveno oplocené staveništ  

dle výkresu za ízení staveništ  pro provád ní hrubé horní stavby. Musí být 

p ipraveny uzamykatelné vjezdy, skladovací plochy, objekty za ízení staveništ , 

hygienická zázemí, odpadové kontejnery, v žový je áb, osv tlení, rozvody 

elektrické energie a vody. 

 Každý z pracovníků musí být ádn  proškolen o plánu bezpečnosti a musí 

být seznámen s postupem prací. Proškolení bude stvrzeno podpisy pracovníků a 

zápisem do stavebního deníku. 

4.2 Pracovní podmínky procesu 

 Stavební práce mohou probíhat pouze za p íznivých klimatických 

podmínek. P erušení prací hrozí v p ípad  dešt , bou e, sn žení, námrazy, mlhy 

- špatná viditelnost menší než 30 m, rychlosti v tru nad Ř m/s p i práci ve výšce 

do 5 m a rychlosti v tru nad 11 m/s v ostatních p ípadech. P i nep íznivém 

deštivém počasí je nutné chránit výztuž p ekrytím plachtou. V p ípad , že 

teplota p i betonáži nebo sva ování klesne pod + 5 °C musí se provést p íslušné 

opat ení nebo se práce pozastaví. Opat ením pro betonování p i teplot  menší 
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než  +5 °C je nap . oh ev betonové sm si nebo p idání speciálních p ísad do 

betonu. 

5. Pracovní postup 

  P i provád ní prací je nutné zajistit n kolik zásadních podmínek, které výrazn  

ovlivní kvalitu konstrukce. P ed začátkem prací musí být vym eny hlavní body st n a 

sloupů, tyto body musí být výrazn  vyznačeny. 

Pravidla ukládání výztuže: 

 Výztuž musí být vždy ukládána ve správné poloze a na správné místo p esn  tak, 

jak určuje projektová dokumentace. Výztuž musí být zajišt na proti posunutí p i 

betonáži a musí být uložena na distančních podložkách, zajišťujících navrženou 

tloušťku krytí. P i ukládání musí být dbáno na p esnost umíst ní a dokonalost provedení 

spojů výztuže. V místech k ížení výztuže je nutné kontrolovat mezery mezi výztuží, 

které nesmí být v tší než 1,5 násobek hrubé frakce kameniva betonu. Pokud by 

nedopat ením došlo ke vzniku malých mezer mezi výztuží, mohla by vzniknout dutá 

místa v konstrukci. P ed zabudováním výztuže do konstrukce musí být zkontrolována 

čistota výztuže. Výztuž musí být zbavená mechanických nečistot, rzi nebo mastnoty. 

Znečišt ní by mohlo způsobit špatnou soudržnost výztuže s ocelí. Vyčnívající výztuže 

musí být vždy opat eny ochrannými plastovými kryty SKA, které zabrání poran ní 

osob. 

Pravidla provádění bednění: 

 P i umisťování bedn ní DOKA do konstrukce je nutné jej upevnit tak, aby bylo 

zabezpečeno proti posunutí, pádu, uvoln ní nebo vybočení. Spoje jednotlivých 

bednících dílců musí být dokonale t sné. Hotové bedn ní musí být dostatečn  tuhé a 

provedené tak, aniž by u vybetonované konstrukce vznikaly deformace nebo trhliny. 

Povrch bedn ní musí být vždy čistý, bez zbytků betonu nebo jiného znečišt ní. P ed 

použitím bedn ní je nutné použít odbedňovací prost edek ve stejnom rné vrstv . P esná 

pravidla, postupy a ilustrační obrázky pro sestavování bedn ní budou pracovníkům 

k dispozici v technických listech výrobce. 

 Prostupy v konstrukcích budou u v tších otvorů, nap . schodišťového otvoru 

vytvo eny z bedn ní. Menší prostupy mohou být vytvo eny vložením polystyrenových 
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hranolů odpovídajících rozm rů, které se po odbedn ní konstrukce odstraní a prostupy 

se začistí nebo provedením otvorů z OSB desek. 

Pravidla provádění betonáže: 

 Betonáž musí provád na tak, aby nedocházelo k posunutí výztuže nebo zm ny 

polohy bedn ní. Výška shozu betonu nesmí p ekročit 1,5 m. Beton je pot eba do 

konstrukce ukládat postupn  po vrstvách tl. 300 mm, které musí být postupn  hutn ny. 

Teprve na zhutn nou vrstvu je možné ukládat další vrstvu betonu. Každá nová vrstva 

betonu musí být zhutn na s minimáln  100 mm betonu p edchozí vrstvy. Hutn ní 

vibrátory musí podléhat podmínkám uvedeným v části Ř. Kontrolní a zkušební plán pro 

provedení monolitické skeletové konstrukce. P i vibrování konstrukce nesmí dojít ke 

kontaktu výztuže s vibrátorem. Betonáž musí probíhat plynule bez delšího p erušení, 

jinak musí být p iznána pracovní spára. Pracovník provád jící bedn ní bude p i práci na 

betoná ských plošinách zajišt n bezpečnostním postrojem. Po vybetonování konstrukcí 

je nutné vyčkat do dosažení požadované pevnosti betonu v tlaku 70%, než bude možné 

konstrukci odbednit.  

Pravidla provádění pracovních a dilatačních spár: 

 Pracovní a dilatační spáry musí být provedeny v souladu s projektovou 

dokumentací, dle návrhu statika. Spáry budou u sloupů provád ny ve spodní a horní 

úrovni sloupu, kolmo k podélné ose sloupu. U trámů jsou spáry navrženy v míst  

nejmenších ohybových momentů a posouvajících sil, p ibližn  v ¼ rozp tí. U 

deskových konstrukcí jsou spáry navrženy v ¼ rozp tí desky. Povrchy všech spár musí 

být p ed další betonáží očišt n a navlhčen. 

Pravidla odbedňování: 

 Bedn ní nesmí být odstran no d íve, než bude dosaženo dostatečné pevnosti 

betonu v tlaku, která se nam í nedestruktivní tvrdom rnou metodou. Odbedňování 

musí být provád no šetrn , aniž by došlo k poškození vybetonované konstrukce. Povrch 

odbedn né konstrukce se musí vždy začistit v míst  spojů bedn ní, kde mohou vznikat 

drobná nerovná místa a nálitky betonu.  Bedn ní je t eba očistit a to buď seškrábnutím 

p ípadných nečistot, nebo umytím vysokotlakým čističem. P ed každým použitím 

bedn ní je nutné opat it bedn ní novou vrstvou odbedňovacího prost edku. Po 

odbedn ní je nutné provést ošet ování betonu. 

 



100 

 

Ošetřování betonu: 

 Aby bylo dosaženo požadovaných vlastností betonu, musí být dodržovány 

podmínky jeho ošet ování. Beton musí být ošet ován p edevším kvůli p edčasnému 

vysychání a vzniku nežádoucích trhlinek. Ošet ování betonu se provádí kropením 

betonu vodou, jejíž teplota by m la být maximáln  o 10 °C nižší než teplota povrchu 

betonu. Vlhčení betonu musí být p erušeno, pokud teplota klesne pod +5 °C. Pokud 

okolní teplota poklesne pod -10 °C, je nutné začít beton proteplovat. 

 Beton lze proti p edčasnému vysychání nebo p ed dešt m ochránit p ekrytím. 

Teplota betonu nesmí klesnout pod 0 °C, pokud je pevnost betonu v tlaku menší než 5 

MPa. 

5.1 Výpočet doby odbednění konstrukce 

 Do monolitické skeletové konstrukce bude použit beton C30/37. Výpočet doby 

odbedn ní bude vypočítán pro požadovanou pevnost betonu v tlaku 21 MPa p i 

prům rné teplot  prost edí 20 °C. 

Stanovení doby odbednění při 20 °C: 

Rbd = Rb28d*(0,28 + 0,5 log d) 

21 = 37*(0,28 + 0,5 log d) 

d = 4 dny 

  

Rbd pevnost betonu v tlaku za „d“ dnů tvrdnutí za normových podm., v MPa 

Rb28d pevnost betonu v tlaku za 2Ř dnů tvrdnutím za normových podm., v MPa 

d počet dnů tvrdnutí 

 

Stanovení faktoru zrání při 20°C: 

Pevnost betonu v tlaku p i vyšší nebo nižší teplot  prost edí se počítá pomocí faktoru 

zrání dle Saula. 

f = (t + 10)*d 

f = (20 + 10)*4 

f = 120 

 

f faktor zrání 
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t teplota Ěprům rná teplota z teplot nam ených v 7,13 a 21 hodin) 

d dny 

Stanovení průměrné teploty prostředí (říjen): 

tprům = (t7 + t13 + 2* t21) / 4 

tprům = (7 + 19 + 2*16) / 4 

tprům = 14,5 °C 

 

t7 teplota prost edí v 7h, v °C 

t13 teplota prost edí v 13h, v °C 

t21 teplota prost edí v 21h, v °C 

 

Stanovení doby potřebné k odbednění při průměrné teplotě v říjnu 14,25 °C: 

f = (t + 10)*d 

120 = (14,5 + 10)*d 

d = 5 dní 

Tabulka prům. teplot ve Zlíně, s výpočtem potřebných dnů odbednění - orientační 

  t7 t13 t21 tprům dny 

leden -5 2 7 2,75 9 

únor -1 8 -1 1,25 11 

b ezen -3 12 2 3,25 9 

duben 4 20 10 11 6 

kv ten 11 25 13 15,5 5 

červen 13 31 22 22 4 

červenec 17 32 26 25,25 3 

srpen 16 28 20 21 4 

zá í 12 24 18 18 4 

íjen 7 19 16 14,5 5 

listopad 4 18 7 9 6 

prosinec -2 11 -1 1,75 10 

  Tab. 9. 5. 12 Doba odbedňování (autor) 

 

 Vzhledem k tomu, že je pot eba zachovat bezpečnou rezervu a uvažovat 

s prom nlivostí teplotních podmínek, budeme uvažovat dobu odbedn ní p ibližn  o dva 

dny delší než je uvedena ve výpočtu. Současn  ale stanovíme minimální dobu pro 

odbedn ní 5 dní. Vždy je však pot eba ov it dobu odbedn ní statikem podle aktuálních 
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klimatických podmínek. Tabulka s výpočtem dnů pro odbedňování pro celý kalendá ní 

rok je zde uvedena pro jistotu, pro p ípad, že dojde ke zpožd ní prací nebo naopak 

jejich urychlení. Tabulka navíc ukazuje výčet všech možných dob odbedňování, které 

nemusí nutn  nastat jen v daném m síci. 

Provádění sloupů: 

 Výztuž sloupů bude tvo ena hotovým armokošem s distančními prvky Dinki. 

Armokoš musí být uvázán na p esahující trny patek, pomocí vázacího drátu a p i 

upevňování musí být vyrovnán do svislé polohy pomocí vodováhy.  

 Poté lze p istoupit k bedn ní sloupu systémovým bedn ním DOKA Xlife. U 

st nového prvku s p edmontovanými ochrannými lištami musí být nejprve odklopen 

stav cí rám a zajišt n čepem se závlačkou. K tomuto prvku se za pomoci je ábu 

p ipevní montážní plošina sloupu. K plošin  se p ipevní zábradlí zajišt né závlačkou 

s pružinou a výstupový systém – žeb ík. Postupn  k sob  musí být v pravém úhlu 

spojeny všechny st nové prvky bedn ní spínacími šrouby a distančním trnem, 

zajišt ným závlačkou. Aby byla zajišt na stabilita, musí být bedn ní zajišt no 

rektikovatelnými vzp rami, ukotvenými do podkladního betonu rychlokotvou Doka. 

Provád ní montáže i demontáže bedn ní musí odpovídat p esnému postupu výrobce, 

uvedenému v technickém listu bedn ní. 

 

Obr. 32. 5. 1 Bednění - sloup (převzato z [13])      Obr. 33. 5. 2 Bednění – řez  (převzato z 

[13]) 
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 Betonáž sloupů bude provád na čerpadlem nebo bádií se st edovou 

výpustí s hadicí, zajišťující maximální výšku shozu betonové sm si 1,5 m. 

Postup betonáže po vrstvách a vibrování se musí ídit pravidly uvedenými výše. 

Vibrování betonu může u každé vrstvy ukončeno teprve po vystoupení všech 

vzduchových bublinek. P i vibrování se nesmí vibrátor dotýkat výztuže. 

 Odbedn ní sloupů prob hne po dob  určené výpočtem z tabulky č. ř.5.1 

Doba odbedňování. V p ípad , že tvrdom rnou metodou bude zjišt na 

dostatečná pevnost betonu v tlaku d íve, než je určená doba odbedn ní, lze 

odbedn ní po domluv  se statikem provést. K demontáži bedn ní stačí uvolnit 

spojovací hák, uvolnit vzp ry od podkladu a otev ít bedn ní. Uvoln né bedn ní 

nemusí být p ed dalším použitím rozebráno. Bedn ní je nutné po použití umýt a 

opat it odbedňovacím prost edkem. Poté jej lze opakovan  použít na další 

bedn ní sloupů. P i manipulaci se sloupovým bedn ním musí být prvky 

zajišt ny proti otvírání/zaklapnutí. 

 

Provádění stěn: 

 Výztužné sít  a p ipravené naohýbané pruty je nutné osadit do 

p edepsané polohy dle projektové dokumentace. Výztuž bude osazena na 

vyčnívající kotevní pruty, kterými byla ukončena p edchozí konstrukce. Spoje 

prutů budou provedeny vázacím drátem tl. 2 mm. V místech určených statickým 

výkresem budou provedeny sva ované spoje. Krytí výztuže bude zajišt no 

p ipevn ním distančních prvků Dinki v počtu 4 ks/m2. Umisťování výztuže a 

sva ování mohou provád t pouze zkušení železá i a svá eči, nikoli pomocní 

pracovníci. Průb žn  je pot eba kontrolovat správnost osazení výztuže dle 

výkresu. 

 Pro bedn ní st n bude použito st nové bedn ní Framax Xlife. Bedn ní by 

se m lo postupn  montovat sm rem od rohů dále. Rohy bedn ní budou tvo eny 

speciálním vnit ním rohem Framax a univerzálním prvkem se spojkou Framax. 

Deskové bedn ní bude nejprve p edmontováno na rovném podkladu. Desky 

rámového bedn ní se mezi sebou budou spojovat pomocí rychloupínačů Framax. 

Ke st novým deskám musí být upevn ny op ry bedn ní a výstupové prvky – 
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žeb íky a betoná ské plošiny. Takto p ipravené sestavy bedn ní musí být 

je ábem p emíst ny na místo v konstrukci, kde se pomocí kotev upevní 

k podkladu. P ipravené bedn ní musí opat eno odbedňovacím nást ikem. Druhá 

strana bedn ní bude p ipevn na pomocí kotevních matek s podložkou, kotevních 

tyčí a distančního držáku. Vzdálenosti kotevních míst jsou určeny výrobcem po 

vzdálenostech cca 135 mm. Pro ukončení n kterých částí st n musí být 

rychloupínačem p ipevn na čela bedn ní. Pro vybedn ní oblých částí konstrukce 

budou použity speciální kruhové prvky ší ky ř60 mm pro vn jší bedn ní a ř50 

mm pro vnit ní stranu bedn ní. Tyto prvky budou spojovány pomocí upínače pro 

vyrovnávání. Sestavené bedn ní se dle pot eby vyrovná pomocí hranolů Framax. 

Bedn ní bude ukotveno podobn  jako ostatní st nové bedn ní pomocí kotev. 

Vnit ní strana bedn ní bude zajišt na vzp rami. Spoje rámového bedn ní 

s kruhovým bedn ním budou provedeny rychloupínačem. 

 

Obr. 34. 5. 3 Bednění stěn (převzato z [13]) 
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Obr. 35. 5. 4 Rychloupínač  (převzato z [13])          Obr. 36. 5. 5 Roh Framax  (převzato z 

[13]) 

 

 Po dokonalém ut sn ní bedn ní lze p istoupit k betonáži. Betonáž bude 

probíhat, stejn  jako u ostatních prvků konstrukce, za pomoci autočerpadla a 

bádie. I zde platí pravidlo betonáže po vrstvách, s postupným vibrováním. P i 

betonáži musí být dodržena maximální výška shozu 1,5 m, která bude zajišt na 

vsunutím hadice p ipevn né k výpusti čerpadla a bádie do bedn ní. 

 Poté, co dosáhne beton konstrukce požadované pevnosti v tlaku, lze 

odbedňovat. Odbedňování prob hne pomocí odbedňovacích svorek, kterými se 

odstraní čela bedn ní. U st nového bedn ní se nejprve odstraní pracovní plošiny 

pomocí je ábu. Vn jší strana bedn ní se uchytí pomocí je ábu a postupn  se 

odstraní kotvy. Po uvoln ní kotev se pomalu odstraní bedn ní od konstrukce, 

nesmí se však prudce odtrhnout. Odstran né bedn ní se očistí a opat í 

odbedňovacím nást ikem. 

 

Provádění stropů a průvlaků: 

 Nejprve se p ipraví bedn ní stropní desky s bedn ním průvlaků. Nejprve 

se u okrajových bednících stolů p ipevní okrajový popruh a pracovní plošina. 

P ipravený bednící stůl se umístí pomocí je ábu na pojízdný pracovní vozík. 

K bednícímu stolu se v této fázi namontují stropní podp ry, u kterých se nastaví 

požadovaná délka. Vytažením klínu pákové hlavy stolu lze zasunout podp ru. 

Op tovným upevn ním klínu se podp ra zafixuje ke stolu. Pro dostatečné 

zajišt ní podp r lze klín opat it závlačkou s pružinou. P ipravené bednící stoly 

se upevní ke konstrukci upínací kurtou. Mezi bednící stoly se vloží pruhy 

bednících desek, které se podle pot eby upevní h ebíky. Pokud je pot eba 

provést vyrovnání stolů, musí se do stolu zasunout nosníky Doka tak, aby byly 

rovnob žné s p íčnými nosníky. Otvory ve stropní desce budou vybedn ny 

pomocí univerzálních bednících úhelníků, h ebíků a bednících bočních desek. 

Na hotové bedn ní stropu se vyznačí budoucí prostupy. Na p ipravené boční 

bedn ní se h ebíky upevní univerzální úhelníky, ve vzdálenosti 500 mm. Takto 

p ipravené desky s úhelníky se na vyznačená místa p ipevní h ebíky. 
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 Bedn ní průvlaků bude provedeno z nosníků Doka H20 a stropních 

podp r. Nejprve se pomocí nastavovacího t menu stanoví výška podp r, na které 

se následn  upevní spoušt cí hlavice. Na hlavice podp r se pomocí montážní 

vidlice upevní dvojice podélných nosníků, na n ž se následn  upevní i p íčné 

nosníky. Max. vzdálenost p íčných nosníků nesmí být v tší než 250 mm. Do 

p ipravení kostry bedn ní se vloží bednící desky, které se upevní pomocí 

průvlakových kleštin s nástavcem. 

 Průb žn  je nutné pomocí nivelačního p ístroje kontrolovat výšku stolů a 

nosníků a v p ípadn  nutnosti tuto výšku upravit. P i provád ní bedn ní se musí 

pracovníci ídit p esným postupem výrobce. Bedn ní musí být p ed uložením 

výztuže opat eno odbedňovacím prost edkem. 

 Na p ipravené stropní bedn ní, u kterého prob hla kontrola t sn ní, se 

začne nejprve ukládat výztuž průvlaků. Průvlaky budou vyztuženy p ipravenými 

armokoši, které se v p esazích 200 mm spojí vázacím drátem. Vyztužení stropu 

bude provedeno kladením kari sítí s p esahem dvou ok. V místech vykreslených 

ve výkresu, bude vytažena výztuž ze stropní desky, nap . pro napojení schodišt . 

Krytí výztuže bude zajišt no osazenými distančními t lesy. U vodorovné stropní 

konstrukce budou na spodním líci použity distanční lišty, které se rozmístí po 

vzdálenosti cca 0,5 m. P ed betonáží musí být zkontrolována správnost osazení 

výztuže vedoucím pracovníkem. P i provád ní výztuže by m ly být z ízeny 

pochozí lávky z fošen a podložek, aby nedocházelo k deformaci výztuže. 

   

Obr. 37. 5. 6 Stůl Dokamatic  (převz. z [13])   Obr. 38. 5. 7 Upevnění stolu  (převz. z [13]) 
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 Betonáž stropu prob hne pouze v jedné vrstv . Beton bude do konstrukce 

vyléván z autočerpadla a pomocí bádie. P i rozlévání betonu budou pomocní 

pracovníci lopatami rozhrnovat betonovou sm s do plochy. Další podmínky 

betonáže jsou uvedeny výše. Hutn ní stropní desky bude provedeno pomocí 

ponorných vibrátorů a pomocí vibrační lišty. Po zhutn ní betonové vrstvy je 

nutné zkontrolovat rovinnost vybetonovaného stropu. 

 Po uplynutí doby pro odbedn ní je pot eba nejprve uvolnit stropní 

podp ry a spustit bednící stoly cca o 5 cm dolů. Dále se musí sklopit zásuvné 

nosníky a odstranit bednící desky. Poté se celý bednící stůl i s podp rami spustí 

na pojízdný vozík Doka, pomocí kterého se p emístí. Bednící stoly lze rozebrat a 

p emístit po částech. Každý bednící stůl musí být po odbedn ní očišt n a 

op tovn  opat en vrstvou odbedňovacího prost edku. 

 

Provedení schodišť: 

  Výztuž schodišt  tvo í kari sít  s p ídavnými výztužnými pruty, které 

musí být p ipevn ny k vyčnívající výztuži stropů a základové desky. K tomuto 

provázání konstrukčních částí budou použity vylamovací lišty STA. Schodišt  

musí být, díky atypickému tvaru, vybedn no z p esn  na ezaných z OSB desek, 

pomocných fošen a hranolů. OSB desky tvo ící schodišťovou desku budou 

podloženy podp rami bednícího systému Doka v kombinaci s výztužnými 

podp rami Doka. Čela i hrany schodišťových stupňů budou taktéž na ezány 

z OSB desek. Betonáž schodišt  musí být provedena postupn  po jednotlivých 

stupních. Betonová sm s musí být ukládána od nejnižších míst sm rem vzhůru, 

proti spádu. Vibrování musí být provád no postupn , po jednotlivých stupních 

pomocí vibrátoru.  

6. Personální obsazení 

 Na výstavb  skeletu budou pracovat jen osoby ádn  proškolené a způsobilé 

k výkonu určitého typu práce. Všichni pracovníci musí být seznámeni s pravidly 

provozu staveništ  a s plánem BOZP. Pracovníci se p ed zahájením prací musí prokázat 

platným idičským oprávn ním, certifikátem nebo jiným dokumentem, prokazujícím 
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jejich schopnost vykonávat p id lené práce. Vedoucí a odborní pracovníci by se také 

m li prokázat odpovídajícím vzd láním v oboru. 

Složení pracovních čety – ocelářské práce: 

Vedoucí čety – vyučen ve stavebním oboru - železá    1x 

Železá  – vyučen ve stavebním oboru     4x 

Svá eč – vyučen ve stavebním oboru, svá ečské oprávn ní   2x 

Pomocný pracovník – není vyžadováno specifické vzd lání  2x 

Složení pracovních čety – montáž a demontáž bednění: 

Vedoucí čety – vyučen ve stavebním oboru - tesa     1x 

Pracovník pro montáž bedn ní – vyučen ve stavebním oboru - tesa  4x 

Složení pracovních čety – betonáž: 

Vedoucí čety – vyučen ve stavebním oboru  - betoná    1x 

Betoná  - vyučen ve stavebním oboru – betoná     4x 

Obsluha audomíchávače – strojník, idičský průkaz skupiny C,E  1x 

Obsluha autočerpadla – strojník, idičský průkaz skupiny C,E  1x 

Pomocný pracovník – není vyžadováno specifické vzd lání  4x 

Další pracovníci: 

idič nákladního automobilu – idičský průkaz skupiny C   2x 

Je ábník – platný průkaz je ábníka, idičský průkaz skupiny C  2x 

Vazač – vyučen ve stavebním oboru, vazačský průkaz   2x 

7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

7.1 Stroje 

Věžový jeřáb LIEBHERR 81 K  

Max. dosah výložníku:  45 m 

Max. výškový dosah:   45 m 

Max. výška háku:   40,4 m  

Max. únosnost:   6000 kg 

Únosnost p i max. vyložení:  1400 kg 

Min. výškový dosah je ábu:  21 m 
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Rádius otáčení:   2,75 m, 3,5 m 

CC – protizávaží:   dvojbloky, celkem: 35000 – 40000 kg 

 Je áb bude na staveništi využit ke zvedání a p emisťování výztuže a 

armovacích košů, bednících dílců. Bude také využit k manipulaci s bádií. Další 

informace o rychlestavitelném je ábu jsou uvedeny v části 5. Projekt vybraného 

objektu ZS – V žový je áb. 

 

       Obr. 9. 7. 39 Jeřáb LIEBHERR 81 K (převzato z [12]) 

 

Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line, typ AM 15 C 

Jmenovitý objem: 15 m
3
 

Geometrický objem: 23 520 l 

Stupeň pln ní:  63,8% 
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Otáčky bubnu: 0 – 12/14 U/min 

Prům r bubnu: 2400 mm 

Výška násypky: 2568 mm 

Průjezdná výška: 2671 mm 

Výsypná výška: 1211 mm 

Výška násypky: 2568 mm 

 Audomíchávačem bude dovážen čerstvý beton na staveništ  z blízké 

betonárny. Beton bude dovážen autodomíchávači s objemem bubnu 15 m
3
, 

p ípadn  12 m3
 a 8 m

3
. 

 

       Obr. 9. 7. 40 Autodomíchávač Stetter (převzato z [21]) 

 

Autočerpadlo Stetter S 47 SX 

Výložník: 

Vertikální dosah:  46,4 m 

Horizontální dosah:  42,6 m 

Dopravní potrubí:  DN 125/DN 112 

Délka koncové hadice: 4 m 

Pracovní rádius otoče: 3Ř0° 

Zapatkování podp r:  8,3 m 

Čerpací jednotka: 

Typ:   P2525 

Pohon:   636 l/min 

Dopravní válec: 250 x 2500 mm 

Hydraulický válec: 120/84 mm 

Počet zdvihů/min: 22 
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Doprav. Množství: 163 m
3
/h 

Tlak betonu:  85 bar 

 Autočerpadlo bude využito k provedení betonáže konstrukce, která bude 

probíhat také pomocí bádie. Autočerpadlo zajišťuje kontinuální průb h betonáže 

p i max. výkonu 163 m3/h. Dosah tohoto čerpadla je zakreslen ve výkresu 

za ízení staveništ . Podložení autočerpadla bude provedeno z betonových 

podkladních destiček rozm rů 250 x 250 mm, tl. 30 mm. 

 Autočerpadlo disponuje ídícím a diagnostickým systémem VECTOR, 

který sleduje stav čerpadla a detekuje poruchy.  

 

 

Obr. 9. 7.  41 Autočerpadlo Schwing (převzato z [21]) 
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Nákladní automobil MAN TGL 12.210 BB s valníkem 7,1 m 

Rozm ry valníku: 7,1 x 2,46 x 0,5 m 

Hmotnost:  1,99 t 

Výkon motoru: 151 kW 

Max. rychlost:  85 km/h 

Automobil bude využit k p eprav  výztuže z výrobny. 

 

Obr. 42. 7. 4 MAN TGL (převzato z [26]) 

 

Nákladní automobil Tatra Phoenix s hydraulickou rukou Fassi F170 

Rozvor:  3440 mm 

Hmotnost:  1,97 t 

Max. rychlost:  85 km/h 

 Nákladní automobil Tatra Phoenix bude využit pro dovoz bednících dílů 

sloupů, st n i strop a všech doplňkových částí bedn ní. 

 

Obr. 43. 7. 5 Tatra Phoenix (převzato z [26]) 
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7.2 Nářadí a pomůcky 

Bádie 1016 L s hadicí  

Objem bádie:  350 l, 500 l, 750 l 

Nosnost:  840 kg, 1200 kg, 1800 kg 

Hrana pln ní:  1470 mm, 1650 mm, 1160 mm 

 

 Bádie má st edovou výpusť se segmentovým 

uzáv rem ovládaným pákou. Násypka bádie je opat ena 

hadicí o prům ru 20 cm z PVC. 

 Bádie bude použita pro betonáž vybedn ných 

konstrukcí, p edevším pro jižní části konstrukce, kde 

nebude možné provést betonáž autočerpadlem. Dle 

pokynů výrobce bude bádie zav šena na v žový je áb, 

kterým bude provád na další manipulace.  
                Obr. 44. 7. 6 Bádie (převzato z [15]) 

 

Ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou hřídelí Perles AM 28/4 a AM 50/4 

Nap tí:   230 V 

Otáčky motoru: 16 000 ot./min 

Rozm ry:  320 x 135 x 220 mm 

Celková hmotnost: 13 kg nebo 18 kg 

Hutnící výkon: 8 m
3
/h a 29 m

3
/h 

Prům r:  28 mm a 50 mm 

Délka h ídele:  4 m 

 Ponorný vibrátor je vhodný i do hů e p ístupných míst. Vibrátor bude 

využit k hutn ní betonové sm si v konstrukcích. 

 

Obr. 45. 7. 7 Vibrátor (převzato z [22]) 
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Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

Hmotnost: 15 kg 

P íkon: 2,3 kW 

Délka:  3 m 

  Vibrační lišta bude použita pro hutn ní vodorovných vybetonovaných 

konstrukcí. 

 

Obr. 46. 7. 8 Vibrační lišta (převzato z [15]) 

 

Svářečka GÜDE GE 145 W 

Nap tí:   230 V 

P íkon:  5 kW 

Min. pojistka:  16 A 

Frekvence:  50 – 60 Hz 

Max. proud:  100 A 

Regulační rozsah: 40 – 100 A 

T ída izolace:  H 

Druh ochrany:  IP 21 

Hmotnost:  14 kg 

 Svá ečka je vybavena svá ecím kabelem s držákem elektrod, zemnícím 

kabelem s ukost ovací svorkou, integrovanou tepelnou pojistkou a ocelovým 

kartáčem/kladívkem na strusku. Svá ečka bude použita k provedení n kterých 

spojů výztuže. 
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Obr. 47. 7. 9 Svářečka (převzato z [23]) 

 

Vysokotlaký čistič Michelin MPX 130 BW 

P íkon:  2,3 kW 

Motor:   230 V, 50 Hz 

Max. teplota vody: 20 °C 

Provozní tlak:  100 bar 

Tlaková hadice: 5 m 

 Vysokotlaký čistič disponuje vým nnými tryskami a nástavci, mycím 

kartáčem a rotační turbo tryskou. Čistič bude p edevším využit pro mytí 

bednících desek, bádie a dalších pomůcek. 

 

 

Obr. 48. 7. 10 Vysokotlaký čistič (převzato z [24]) 

 

Úhlová bruska EXTOL 403110 

Nap tí/frekvence: 230 V/50 Hz 

P íkon:  650 W 

Prům r kotouče: 115 mm 
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Otáčky:  11000/min 

Hmotnost:  1,7 kg 

Úhlová bruska bude pot eba pro p ípadné ezání výztuže. 

 

Obr. 49. 7. 11 Úhlová bruska (převzato z [25]) 

 

Skil 5740CA okružní pila 

P íkon:  700 W 

Hloubka ezu:  40 mm 

Prům r kotouče: 130 mm 

Otáčky:  4300 ot/min 

Hmotnost:  2,4 kg 

 Okružní pila bude využita k ezání OSB desek pro bedn ní schodišt . 

Pila může být využita z ezání jakýchkoli dalších d ev ných hranolů, nap . pro 

podložení výztuže na skládce. 

 

Obr. 50. 7. 12 Okružní pila (převzato z [25]) 

 

 Jako doplňkové pracovní pomůcky budou použity 2 m lat , vodováhy, 

nivelační p ístroj, stavební laser, kladiva, palice, lopaty, rádlovací držák, štípací 

klešt , prost edky k ošet ování čerstvého betonu, Schmidtův tvrdom r, zkušební 

kužel, svinovací metr, pojízdná plošina Doka. 
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7.3 Pomůcky BOZP 

 Mezi základní osobní ochranné pomůcky pat í žlutá reflexní vesta 

s dv ma pruhy. Stavební helma Protector 600 style z ABS plastu s ventilací, s 8-

mi bodovým upnutím, ochranou proti nárazu a proti pádu b emene a elektrickou 

isolační ochranou do 1000 V. Kombinované pracovní rukavice v 

kombinaci kůže a textilu. Dále musí být použita pracovní obuv a pracovní 

oblečení, v p ípad  pot eby i ochranné brýle a respirátory. 

 P i provád ní svá ečských prací je nutné použít ochranu obličeje – 

svá ečskou kuklu ASK 300 se sv telným filtrem. Svá ečské rukavice VM E1/15 

KING v celokoženém provedení a sva ovací ohnivzdorné oblečení v provedení 

kůže/Proban. 

  P i práci ve výškách, na pracovních plošinách bedn ní p i 

provád ní betonáže je doporučeno použít bezpečnostní postroj Doka. 

8. Jakost a kontrola kvality 

 Jakost a kontrola kvality je v následujících odstavcích pouze stručn  shrnuta do 

n kolika bodů. Podrobn jší popis kontrol je uveden v samostatné části diplomové práce: 

Ř. Kontrolní a zkušební plán pro provedení monolitické skeletové konstrukce. 

8.1 Vstupní kontrola 

 Mezi vstupní kontroly pat í kontrola projektové dokumentace, územního 

rozhodnutí, výkresů, technologického p edpisu a dalších dokumentů. Dále bude 

zkontrolováno staveništ , jeho oplocení a uzamykatelné vjezdy, staveništní 

objekty, hygienická zázemí a p ípojná místa elektrické energie, vody a 

kanalizace. P ed začátkem prací musí stavbyvedoucí provést kontrolu 

p edchozích prací, odchylky, čistotu podkladu, p esahující výztuž a pevnost 

betonu. 

 U každé dovezené dodávky materiálu je t eba zkontrolovat shodu 

materiálu skutečn  dovezeného s materiálem objednaným. U materiálu se musí 

také kontrolovat kvalita, neporušenost a množství. U betonu se zkontroluje jeho 
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složení a provede se zkouška sednutím kužele. Krom  této zkoušky se dále 

odebere zkušební množství betonu pro laboratorní zkoušku pevnosti betonu 

v tlaku. U materiálu, který bude dočasn  skladován, se zkontroluje správnost 

uložení na skládce. 

 V neposlední ad  musí být provedena kontrola způsobilosti d lníků a 

p íslušná oprávn ní k provád ní prací. Současn  musí pracovníci projít školením 

o bezpečnosti práce. P ed začátkem prací, ale i v průb hu výstavby, musí 

strojník kontrolovat technický stav strojů a čistotu stroje p ed výjezdem na 

ve ejnou komunikaci. O t chto kontrolách musí být proveden zápis do 

stavebního deníku. 

8.2 Mezioperační kontrola 

 Každý den musí být kontrolovány klimatické podmínky, teplota, rychlost 

v tru a viditelnost, které p i výrazné zm n  a zhoršení mohou vést k p erušení 

prací. Zastavení prací může také způsobit déšť nebo silné sn žení. Každý 

pracovní den musí být kontrolováno používání adekvátních osobních 

ochranných pomůcek. 

 P i práci na budování konstrukce musí být průb žn  kontrolováno 

uložení výztuže ve správné poloze a správném množství, rozložení distančních 

t les, stykování výztuže a kvalita provedení spojů. P i provád ní bedn ní je 

nutné kontrolovat čistotu bedn ní a neporušenost bednících dílců, pevnost spojů 

bedn ní a tuhost vybedn ných st n a stropů. Dále bude průb žn  kontrolováno 

provád ní betonáže, dodržení max. výšky shozu 1,5 m a vibrování betonu po 

vrstvách. Po ukončení betonáže a zhutn ní betonu musí být kontrolováno 

ošet ování betonu a dodržení technologické p estávky pot ebné pro dosažení 

alespoň 70% pevnosti betonu v tlaku. O všech kontrolách musí být průb žn  

proveden zápis do stavebního deníku. 

8.3 Výstupní kontrola 

 U dokončených konstrukcí je nutné provést kontrolu geometrie – 

vizuáln  i m ením. U všech povrchů musí být stavebním laserem a 2 m latí 

zjišt na rovinnost a svislost, která se musí pohybovat v povolených odchylkách 



119 

 

daných normou. U hotové konstrukce je pot eba provést nedestruktivní zkoušku 

pevnosti betonu Schmidtovým tvrdom rem. Krom  této zkoušky jsou provedeny 

i laboratorní zkoušky na zkušebních krychlích z odebraných vzorků betonu. U 

krychlí je zkoušena pevnost betonu v tlaku a vodot snost betonu. O provedených 

zkouškách a kontrolách musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Hlavní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci určuje na ízení vlády 

č. 5ř1/2006 Sb., „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

p i práci na staveništích“, zákon č. 30ř/2006 Sb. „O zajišt ní dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci“, 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“, na ízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochran  zdraví p ed 

nep íznivými účinky hluku a vibrací“. 

 Doplňující požadavky na bezpečnost práce udávají následující p edpisy: na ízení 

vlády č. 101/2005 Sb. „O podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní 

prost edí“, na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, na ízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví p i práci, na ízení vlády č. 176/200Ř Sb. „O technických 

požadavcích na strojní za ízení“, na ízení vlády č. 201/2010 Sb. „O způsobu evidence 

úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu“ a na ízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se 

stanoví vzhled a umíst ní bezpečnostních značek a zavedení signálů se zm nami 

z na ízení vlády č. 405/2004 Sb. 

  Každý z pracovníků musí být p ed začátkem prací proškolen o základních 

požadavcích na bezpečnost práce a používání osobních ochranných prost edků, které 

jsou v souladu s výše vypsanou legislativou. Pracovníci musí být seznámeni s možnými 

riziky, vyplývajícími z povahy provád ných prací. Součástí proškolení musí být i 

sd lení informací o opat ení p ed t mito riziky a základy první pomoci. O tomto 

proškolení musí být proveden zápis koordinátorem BOZP. Každý z pracovníků musí 

svým podpisem potvrdit účast na školení a souhlas s podmínkami bezpečnosti práce. 

Základní požadavky bezpečnosti práce, včetn  zásad první pomoci a telefonních čísel 
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záchranných složek musí být viditeln  vyv šeny na p ístupném míst  po celou dobu 

výstavby objektu. 

 Zhotovitel stavebních prací musí vést evidenci pracovníků, jejich odbornou a 

zdravotní způsobilost, absolvovaná školení a zkoušky. Povinností zhotovitele stavby, je 

vybavit pracovníky pot ebnými ochrannými pomůckami pro bezpečné provád ní prací. 

Po celou dobu výstavby objektu musí být pravideln  kontrolováno koordinátorem 

BOZP, dodržování stanovených zásad bezpečnosti a používání osobních ochranných 

prost edků.  

 Další informace o bezpečnosti práce jsou uvedeny v části 4. Technická zpráva 

ZS a v části 5. Projekt vybraného objektu ZS – v žový je áb. 

9.1 Hlavní požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Výňatek z nařízení vlády: 

Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 

provoz na nich co nejméně narušit. [18] 

Skutečné řešení: 

Staveništ  je oploceno kolem celého pozemku neprůhledným oplocením 

výšky 2 m. 

Výňatek z nařízení vlády: 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 

Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 

značkou, dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a signálů ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., na 

všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. [18] 

Skutečné řešení: 

Oba vjezdy na staveništ  budou uzamykatelné a budou označené výstražným 

značením, informujícím o zákazu vstupu na staveništ  a nebezpečí úrazu.  

Výňatek z nařízení vlády: 
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Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 

všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. [18] 

Skutečné řešení: 

U výjezdů ze staveništ  budou umíst ny výstražné značky „Pozor! Výjezd 

vozidel stavby“. 

Výňatek z nařízení vlády: 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. [18] 

Skutečné řešení: 

P i manipulaci s b emeny zav šenými na v žovém je ábu musí být zacházeno 

v dostatečné vzdálenosti od objektů za ízení staveništ  a staveništní 

komunikace. Zcela zakázána je manipulace za hranicí staveništ . Žádný 

z pracovníků se p i manipulaci s b emeny nesmí zdržovat pod tímto b emenem. 

Výňatek z nařízení vlády: 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru 

nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 

úrazu elektrickým proudem. [18] 

Skutečné řešení: 

Rozvody elektrické energie na staveništi musí být označeny výstražným 

značením a musí být opat eny krytem, zabraňujícím průnik vody. 

V pravidelných intervalech musí probíhat kontroly staveništních rozvad čů.  

Výňatek z nařízení vlády: 

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 

ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 

vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 

popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení 
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práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem. [18] 

Skutečné řešení: 

Pokud p i výstavb  objektu nastanou nevhodné klimatické podmínky, které jsou 

blíže specifikovány v p íloze na ízení vlády č. 362/2005 Sb., v odstavci IX. 

P erušení práce ve výškách, musí být práce p erušeny.  

Výňatek z nařízení vlády: 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. [18] 

Skutečné řešení: 

Pracovníci s p íslušným idičským oprávn ním ke specifickým typům strojů 

musí být seznámeni s pracovní a manipulační plochou stroje. U všech strojů 

musí být pravideln  provád na kontrola technického stavu, revize, doplňování 

tekutin a opravy závad. Bližší požadavky na bezpečný provoz p i práci se stroji 

jsou pro tuto etapu provád ní prací uvedeny v p íloze č. 2 odstavce: V. Dopravní 

prost edky pro p epravu betonových a jiných sm sí, VI. Čerpadla sm si a strojní 

omítačky, IX. Vibrátory, XV. P eprava strojů. 

Každý stroj musí být po ukončení prací zaparkován na určeném míst , 

uzamčen a stabilizován proti samovolnému pohybu. Drobná mechanizace 

musí být očišt na a uskladn na v uzamykatelných skladovacích buňkách. 

Výňatek z nařízení vlády: 

Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. [18] 

Výňatek z nařízení vlády: 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 

dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 

materiálu a použitých strojů. [18] 

Skutečné řešení: 
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Materiál bude na staveništ  dovážen postupn , s ohledem na aktuální pot ebu 

materiálu. Dle technických listů výrobce bude materiál skladován na dočasných 

skladovacích plochách v p edepsané poloze, chrán n plachtami p ed 

nep íznivými klimatickými vlivy.  

Výňatek z nařízení vlády: 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 

montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 

výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 

Podpěrné konstrukce bednění jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 

dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 

rovině. [18] 

Skutečné řešení: 

Montáž i demontáž bedn ní bude provád na zásadn  dle pokynů výrobce, tak 

aby byly spln ny výše uvedené podmínky na ízení vlády. 

Výňatek z nařízení vlády: 

Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 

popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu 

z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. [18] 

Skutečné řešení: 

Součástí bednících dílců jsou i pracovní plošiny výrobce, které zajistí bezpečnou 

práci pracovníků p i betonáži. Postup betonáže musí být provád n v souladu 

s technologickým p edpisem. 

9.2 Hlavní požadavky dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Výňatek z nařízení vlády: 

V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 

opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 

zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 

dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
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záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 

zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 

žebříkových nebo schodišťových přístupů. [19] 

Výňatek z nařízení vlády: 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení. [19] 

Skutečné řešení: 

P i provád ní železobetonového skeletu musí pracovníci dbát zvýšené 

pozornosti, p i betonáži vybedn ného prostoru, do kterého nesmí upadnout 

žádný p edm t. Jakékoli p edm ty, používané ve výškách nesmí být pokládány 

na hranu konstrukcí, odkud by mohly spadnout na volné prostranství. 

Výňatek z nařízení vlády: 

Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. [19] 

Skutečné řešení: 

Na staveništi musí být zajišt n volný prostor pod místem provád ných prací. 

Pokud nebude možné zcela vyloučit pohyb osob v tomto míst , musí být alespoň 

částečn  omezen. 

Výňatek z nařízení vlády: 

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 

předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 

zaměstnance strhnout z výšky. [19] 

Skutečné řešení: 

Vzhledem k povaze provád ných prací je jakékoli shazování p edm tů z výšky 

zakázáno, a to i v míst , ve kterém se aktuáln  nepohybují žádné osoby. 

Výňatek z nařízení vlády: 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 

prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu 

nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
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b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1
 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 

práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 

ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1
 (síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C° [19] 

9.3 Hlavní požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb. 

Výňatek ze zákona: 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně 

uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým 

požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. [20] 

Skutečné řešení: 

Veškeré pracovní prostory budou vždy osv tleny Ědenním sv tlem nebo um lým 

osv tlenímě, v trány a udržovány v čistot . Prostory pro osobní hygienu i šatny 

zam stnanců jsou navrženy v souladu s požadovanou minimální plochou pro 

pracovníka. 

Výňatek ze zákona: 

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby. [20] 

Skutečné řešení: 

Staveništ  je navrženo tak, aby bylo dostatečn  p ístupné pro vjezd strojů a 

manipulaci s materiálem. Na staveništi bude dodržován po ádek. V pravidelných 

intervalech bude staveništ  uklízeno a bude vyvážen odpad. Vzhledem 

k provád ným pracím jsou navržena bezpečnostní opat ení a osobní ochranné 

pomůcky, které minimalizují pravd podobnost ohrožení zdraví pracovníků. 

Výňatek ze zákona: 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní 

prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

vhodné pro práci, při které budou používány. [20] 

Skutečné řešení: 
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Stroje budou vybaveny ochrannými za ízeními a budou upraveny pro zajišt ní 

bezpečné práce pracovníků. Pravideln  budou provád ny kontroly strojů, 

zajišťující bezvadný technický stav. 

Výňatek ze zákona: 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 

byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. [20] 

Skutečné řešení: 

Pracovníci nesmí být vystaveni činnosti zat žující organismus a trvale 

poškozující zdraví. V pravidelných intervalech musí mít zajišt ny pracovní 

p estávky. Pracovníci musí být poučeni o zásadách bezpečnosti práce, díky nimž 

se eliminuje riziko zran ní. 

Výňatek ze zákona: 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k 

poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a 

značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. 

Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové 

nebo světelné. [20] 

Skutečné řešení: 

Na staveništi budou rozmíst ny bezpečnostní cedule, upozorňující na možné 

nebezpečí úrazu. P i práci se stroji budou využívána zvukové i sv telné signály 

upozorňující pracovníky na dbání zvýšené pozornosti. 

Výňatek ze zákona: 

Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci 

rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. [20] 

Skutečné řešení: 

Zam stnavatel musí prov ovat své pracovníky, jejich odbornou a zdravotní 

způsobilost. Všichni pracovníci musí být p ed začátkem prací poučeni o 

bezpečném provád ní prací. 

10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
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 P i provád ní monolitické skeletové konstrukce se nep edpokládá ohrožení 

životního prost edí nebezpečnými látkami. Práce jsou uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly 

požadavkům, týkajících se posuzování vlivů na životní prost edí, shromažďování a 

likvidace odpadů. Mezi platnou legislativu pat í zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování 

vlivů na životní prost edí“, zákon č. 1Ř5/2001 Sb. „O odpadech“ a o zm n  n kterých 

dalších zákonů, vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 3Ř3/2001Sb. a 

vyhláška ministerstva životního prost edí č. 3Ř1/2001 Sb., kterou se stanoví katalog 

odpadů. 

 Odpady vzniklé p i výstavb  objektu budou shromažďovány v kontejnerech u 

výjezdu staveništ . Tyto kontejnery budou určeny p edevším pro obalové materiály - 

t íd né a sm sný komunální odpad. Odpad vzniklý stavební prací bude p edáván 

k okamžité likvidaci. Odvoz odpadů bude pravideln  zajišt n zlínskými technickými 

službami. Kategorizace a katalog odpadů je uveden v části 4. Technická zpráva ZS. 

 Možným rizikem, ohrožujícím životní prost edí, by mohl být únik provozních 

kapalin strojů p i práci nebo p i parkování stroje. Aby k únikům kapalin do volné půdy 

nedocházelo, bude pod strojem p i parkování vždy umíst na nádoba, která kapaliny 

zachytí. Pokud by k úniku provozních kapalin došlo za provozu, musí být zastavena 

činnost stroje, odebrána kontaminovaná zemina a sjednána oprava stroje. 

 P i provád ní prací je nutné, v co nejv tší mí e omezovat prašnost, hlučnost a 

vibrace, které mohou negativn  působit na okolí staveništ . Hlučnost staveništ  p i 

provád ní etapy monolitického skeletu je blíže popsána v samostatné části diplomové 

práce: Specializace.  

11. Literatura 

- n. v. č. 362/2005Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“  

- n. v. č. 5ř1/2006 Sb. ,,O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništi“ 

- n. v. č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prost edky 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2003/sb009-03.pdf
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- n. v. č. 37Ř/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických za ízení, p ístrojů a ná adí. 

- zákon č. 30ř/2006 Sb. „Zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví p i práci“ 

- zákon č. 133/1řŘ5 Sb. „O požární ochran “ ve zn ní pozd jších p edpisů 

- zákon č. 1Ř5/2001 Sb. „O odpadech“ a o zm n  n kterých dalších zákonů 

- zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivů na životní prost edí a o zm n  n kterých 

souvisejících zákonů“ 

- ČSN EN 13670 - Provád ní betonových konstrukcí 

- ČSN EN 206 - 1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

- ČSN EN 100Ř0 Ocel pro výztuž do betonu – Sva itelná betoná ská ocel - 

Všeobecn  

- vyhl. č. 3Ř3/2001 Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady“ ve zn ní pozd jších 

p edpisů 

- vyhl. č. 3Ř1/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů ĚKatalog odpadůě 

 

 Seznam použitých internetových stránek je vypsán v samostatné kapitole: 

Seznam internetových zdrojů. 

http://csnonline.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=86077
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1. Legislativa 

 Základní informace o vedení stavebního deníku poskytuje novela stavebního 

zákona č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu a vyhláška č. 4řř/2006 

Sb. o dokumentaci staveb – p íloha č. ř - Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku 

a jednoduchého záznamu na stavb . 

 Dle § 157 stavebního zákona č. 1Ř3/2006 Sb. musí být veden stavební deník u 

staveb vyžadujících stavební povolení nebo ohlášení na stavebním ú ad  Ěvyjma 

ohlašovaných staveb v § 104 odstavce 1., písmen eě až kě, u kterých stačí provést 

jednoduchý záznam o stavb ě. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavb  musí 

být veden zhotovitelem, p ípadn  stavebníkem u stavby provád né svépomocí. Zápisy 

mohou provád t stavbyvedoucí, stavebník, stavební dozor, osoba provád jící kontrolu 

stavby, osoba zodpovídající za zem m ičské práce, TDI, koordinátor bezpečnosti, 

autorský dozor a další osoby s oprávn ním plnit úkoly správního dozoru dle zvláštních 

p edpisů. Zhotovitel musí po dokončení stavby p edat stavební deník nebo jednoduchý 

záznam o stavb  stavebníkovi. Obsah stavebního deníku a veškeré jeho náležitosti 

stanovuje vyhláška č. 4řř/2006 Sb. Tato vyhláška specifikuje p edevším rozsah a 

pravidelnost zápisů do stavebního deníku a podmínky vedení stavebního deníku. 

Důležitým bodem vyhlášky je zmínka o možnosti vedení stavebního deníku 

v elektronické form , pokud mohou všechny zúčastn né osoby provést elektronický 

podpis. 

2. Elektronické stavební deníky 

 Pro vytvo ení elektronické formy stavebního deníku je možné využít n kolik 

aplikací, které se na českém trhu nachází. Pat í sem: Elektronický stavební deník, e-

Qbook, Stavební deník a STAVEBNÍ DENÍK on line. V rámci této práce jsem všechny 

aplikace vyzkoušela a otestovala jejich obsahovou stránku, p ehlednost, možnost 

vkládání souborů, umožn ní elektronického podpisu, výhody a nevýhody, ale 

p edevším praktické využití. K vyzkoušení jsem využila pouze free verze licencí, proto 

mi nebyly u všech elektronických deníků zp ístupn ny všechny části aplikace. Každý 

z elektronických deníků je popsán v samostatné kapitole. 
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2.1 Elektronický stavební deník 

2.1.1 Struktura aplikace 

 Aplikace je p ehledn  rozd lená do dvou částí. V pravé části je zobrazen 

sloupec nabízející skupiny a podskupiny jednotlivých částí stavebního deníku. 

Levá část slouží jako pracovní plocha pro zápis do deníku. Vše je zde p ehledn , 

hierarchicky uspo ádáno. Všechny položky stromové struktury korespondují 

s položkami p edepsanými vyhláškou 4řř/2006 Sb.  

  

 

  Obr. 510. 2.1.1 Úvodní strana (převzato z [16]) 

2.1.2 Porovnání práce s aplikací – notebook/PC vs. mobilní telefon 

 Aplikace je velmi dob e p ístupná jak z notebooku/PC, tak z mobilního 

telefonu Ědále jen mobilě. Ovšem dle očekávání je aplikace p i práci z mobilu 

pomalejší a hů e p ehledná. Pokud by si cht l uživatel prohlédnout n které 

z uložených souborů, nap . CAD soubory nelze je otev ít, ovšem b žné PDF 

soubory, soubory sady MS Office mobile a obrázky jsou z mobilu dob e 

p ístupné. Neopomenutelným problémem p i práci s mobilem v terénu, je 

(ne)dostupnost internetového p ipojení. Pro krátký zápis p ímo na staveništi 

nebo kontrolu záznamů lze mobilní aplikaci pom rn  dob e využít. Pro déle 

trvající práci se stavebním deníkem je vhodn jší práce na notebooku/PC. 

2.1.3 Možnost vkládání souborů, fotografií 
 Aplikace má samostatnou část, fotodokumentace, která je k tomuto účelu 

naprosto dostačující. Je zde možné vkládat fotografie, t ídit je do složek a 
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následn  je podle umíst ní ve složce a podle klíčového slova vyhledat. 

Aplikace upozorňuje na možnost vložení obrázků pouze ve formátu JPG. P i 

prohlížení fotogalerie máme p ehled i o tom, kdo fotografii vložil a k jaké části 

stavby je fotografie p i azena. Počet složek a množství fotografií je licencí 

omezeno. 

 

 

  Obr. 520. 2.1.2 Fotodokumentace (převzato z [16]) 

  

 

 

  Obr. 530. 2.1.3 Složky (převzato z [16]) 

 

 Vkládání dalších dokumentů je umožn no v každé záložce samostatn  a 

funguje všude na stejném principu. Nap . v záložce Smlouvy a dodatky ĚObr. 

2.1-4: Smlouvy a dodatkyě lze jednoduše p idat dokument ve formátu PDF. 

Vkládat lze i jiné formáty souborů nap . CAD soubory, soubory sady MS 

Office Ějen nov jší verze souborůě. K souborům, lze p idávat i elektronický 
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podpis, tato možnost je ale funkční jen u souborů formátu PDF. Soubory 

vytvo ené v programu BuildPower či Contec lze do aplikace nahrát, ale nelze 

je posléze otev ít v samotném programu. Proto je nejvhodn jší vkládat výstupy 

z t chto programů vyexportované v souboru Excel nebo PDF dokumentu. 

 Zp tné vyhledávání dokumentů je umožn no pouze p es datum vložení: 

od – do. Vyhledávání dokumentů podle názvu není v aplikaci vy ešeno. 

Prohlížení dokumentu je možné pouhým rozkliknutím názvu dokumentu. 

Dokumenty je možné vytisknout a všechny současn  uložit pomocí jediného 

tlačítka. 

 

 

  Obr. 540. 2.1.4 Smlouvy a dodatky (převzato z [16]) 

 

 Vzhledem k různým typům poskytovaných licencí aplikace, je možné 

vkládat různý objem dat. Online free verze, kterou jsem vyzkoušela já, je 

omezena na 100 MB pro celý deník. U placených verzí je povolená maximální 

velikost vložených dat 1 GB na 1 stavební deník, p ičemž je možné další GB 

dat dokoupit za částku 1000 Kč/rok. Ovšem p íplatky za vložená data navíc, by 

pravd podobn  mohla odrazovat p ípadné zákazníky od využití aplikace. 

Objem dat aktuálního deníku je možné sledovat v záložce Administrace → 

Statistika deníku ĚObr. 10.2.1-5: Statistika deníkuě. Je zde zobrazeno množství 

dat uložené v každé záložce. 
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  Obr. 550. 2.1.5 Statistika deníku (převzato z [16]) 

 

2.1.4 Nevýhody elektronické verze stavebního deníku 

 Jednou z nevýhod je oproti papírové verzi cena. Na výb r jsou t i typy 

licencí, z nichž každá je omezena možným počtem založených deníků a 

objemem uložených dat. Pozitivem je, že aplikace poskytuje i free verzi, na 

které si potenciální zákazník snadno ov í kvality elektronické deníku. Jediné 

omezení u free verze spočívá ve sdílení deníku s dalšími uživateli, které v této 

licenci není umožn no.  

 Druhý typ licence Online Standard je již placená licence, umožňující 

vytvo ení 1 deníku za cenu 7 500 Kč/rok. T etí licencí je Online Profi, ve které 

může být založeno až 5 deníků za cenu 20 000 Kč/rok. U obou placených 

licencí jsou p idané p íplatky za p ekročení maximálního objemu dat 1 GB.  

 Samoz ejmou nevýhodou je nutnost internetového p ipojení, zdroj 

energie a mobilní signál, které u papírové verze nejsou pot ebné. V n kterých 

oblastech ČR, p edevším v horských oblastech, je špatný mobilní signál, takže 

práce v aplikaci p es mobilní za ízení by byla na takovém míst  prakticky 

nemožná. Co se týče internetového p ipojení, také není vždy bez problému. 

Může docházet k výpadkům nebo zeslabení p ipojení, práce s aplikací je 

v takovém p ípad  zdlouhavá. Nep ekonatelnou p ekážkou v zápisu do 

elektronického deníku je samoz ejm  výpadek elekt iny p i zápisu do PC nebo 

nedostatečné nabytí notebooku/mobilu Ěa nemožnost dobytíě. Aplikace veškerá 

data automaticky ukládá, tudíž by nap . p i výpadku proudu nedošlo ke ztrát  

dat. 

  



136 

 

2.1.5 Využití aplikace pro stavby většího rozsahu a pro stavby jiné než 
 pozemní 
 V aplikaci jsem nenašla žádné omezení v rámci velikosti stavby ani 

omezení pro specifický druh stavby. Elektronický deník je zpracován obecn  

pro jakoukoli stavbu. 

2.1.6 Umožnění součinnosti více uživatelů současně 

 Správce deníku si může určit, s kým bude stavební deník sdílet a jaká 

práva bude další uživatel mít. Free verze nepovoluje možnost sdílení deníku 

s dalšími osobami, proto ani nebylo možné otestovat, jak tato funkce funguje a 

zda nedochází ke kolizi p i současném využívání deníku více uživateli. Dle 

uživatelské p íručky má správce deníku naprostou kontrolu nad účty a hesly 

všech dalších uživatelů, včetn  vlastního účtu. Ostatní uživatelé však mohou 

spravovat vždy jen svůj účet a ty části deníku, ke kterým mají p ístup. 

V záložce Práva ĚObr. 10.2.1-6: Práva účastníkůě může správce rozhodovat o 

tom, jaká práva budou další uživatelé mít a zda budou mít povolené jen čtení 

deníku nebo i zápis do deníku. 

 Každá ze zúčastn ných osob může svůj souhlas vyjád it elektronickým 

podpisem. Podmínkou je oprávn ní ke správ  stavebního deníku od správce.  

 

 

  Obr. 560. 2.1.6 Práva účastníků (převzato z [16]) 
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2.1.7 Nedostatky aplikace 

 Jako nedostatek aplikace považuji problém se stažením n kterých typů 

souborů. Jak je již v p edchozích bodech popsáno, není nap . možné stáhnout 

soubor programu BuildPower s p íponou BPE. Jako nedostatek také považuji 

komplikovan jší ukládání fotek v rámci za azení do Složek. Také jsem nenašla 

možnost vložení odkazu nap . na online dokument p es aplikaci Google disk. 

Chybí zde také prostor vyhrazený pro KZP. Samotný dokument obsahující 

KZP lze ale vložit do kterékoli složky deníku.  

2.1.8 Výhody aplikace 

 Jsou zde povolené a samostatn  zaznamenávané nejen b žné zápisy, ale i 

zm ny v zápisu, včetn  uložení data a hodiny zápisu. Oproti papírové verzi je 

možné jakýkoli chybný záznam definitivn  odstranit.  

 Na internetových stránkách aplikace je umožn n p ístup 

k vypracovanému souhrnu legislativy, týkající se stavebních deníků. 

 Aplikace má velmi dob e propracovanou nápov du včetn  praktických 

obrázků s vysv tlivkami. Neobsahuje však nápov du online, tudíž uživatel 

nemusí získat všechny odpov di na specifické otázky. 

 Pravidelná aktualizace aplikace. Na úvodní stran  aplikace si uživatel 

může p ečíst jaké novinky a zlepšení v aplikaci prob hly.  

2.2 e-Qbook 

2.1.1 Struktura aplikace 

 Obsahov  Qbook pln  odpovídá požadavkům na stavební deník dle 

platné legislativy. Strukturou je Qbook velmi podobný p edchozímu 

elektronickému deníku. Plocha je zde rozd lena na dv  části – část pracovní a 

část obsahující sloupec položek, kalendá  a vyhledávání. Sloupec položek 

odkazuje na jednotlivé zakázky, záznamy, galerii, kalendá  prací, faktury a 

vyúčtování, autorizaci záznamů a kontakty. 

 Po p ihlášení do aplikace je možné upravovat profil zakladatele deníku, 

p idat nap . logo společnosti, m nit kontaktní údaje apod. 
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2.1.2 Práce s aplikací – notebook/PC, mobilní telefon 

 Tato aplikace je p ednostn  určena pro práci v mobilním telefonu pro 

aplikace společností Nokia a Google, které podporují funkci Qbook. Práce p es 

počítač je v této aplikaci zajišt na p es server e-Qbook.com, kam jsou všechny 

zapsané záznamy z mobilního telefonu on-line ukládány. Na serveru e-

Qbook.com jsou tyto záznamy zp ístupn ny všem oprávn ným uživatelům, 

kte í mohou svým elektronickým podpisem autorizovat záznam, p ípadn  

doplnit další informace a dokumenty. 

2.1.3 Možnost vkládání souborů, fotografií 
 Vložit fotografie je možné p ímo z mobilního telefonu. Každá 

z vyfocených fotografií je ihned automaticky aplikací Qbook odeslána na 

webové stránky deníku. K fotografii jsou krom  názvu p i azeny i GPS 

sou adnice místa po ízení, aktuální teplota, datum a čas a autor snímku. 

K fotografii je možné p idat i doplňující popis označený jako Poznámka autora. 

 Podobn  funguje i vkládání souborů sady MS Office a soubory ve 

formátu PDF. 

2.1.4 Nevýhody elektronické verze stavebního deníku 

 Drobnou nevýhodou, stejn  jako u ostatních elektronických deníků, je 

nemožnost úpravy záznamů. Je pravdou, že zápisy jsou díky tomu 

nezpochybnitelné, ale pokud bude proveden chybný zápis, oprava není možná. 

2.1.5 Využití aplikace pro stavby většího rozsahu a pro stavby jiné než 
 pozemní 
 V aplikaci jsem neshledala žádná omezení, která by zabraňovala tvorb  

stavebního deníku pro n který druh stavby včetn  rekonstrukcí. Zápis do 

Qbooku je variabilní a lze jej uzpůsobit na míru jakékoli zakázce. 

2.1.6 Cena aplikace a poplatky 

 Samotná aplikace i registrace je zdarma. A to jak pro systém Symbian, 

tak pro systém Android. Placené jsou všechny provedené zápisy do deníku. 

Cena zápisu se liší dle zaregistrovaného tarifu. První tarif, T1 – základní, má 
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pevn  stanovenou cenu 10Kč bez DPH za 1 odeslaný záznam. U druhého 

tarifu, T2 – paušální, se platí poplatek 100 Kč/den bez DPH za 15 záznamů. V 

p ípad , že ani jeden z tarifů není vyhovující, lze prost ednictvím kontaktního 

formulá e zažádat o zm nu tarifu na individuální VIP tarif. Oproti ostatním 

aplikacím, je možné on line sledovat vystavené a zaplacené faktury.  

2.1.7 Výhody aplikace 

 Záznamy po ízené pomocí mobilní aplikace deklarují díky GPS systému 

p esné místo po ízení, včetn  data, hodiny a venkovní teploty, m ené dálkov  

z nejbližší meteorologické stanice. 

 Zápis je také opat en tzv. časovým razítkem, které nezpochybniteln  

udává dobu vzniku zápisu. 

 Záznamy včetn  všech fotografií a dokumentů jsou zabezpečeny 

šifrováním na vysoké úrovni, tudíž nehrozí nabourání do systému a poškození 

dat neoprávn nou osobou. 

 Qbook je jedinou aplikací, která používá GPS. Díky tomu je možné 

sledovat nejenom p esné sou adnice místa po ízení fotografií a zápisů, ale i 

zobrazit on-line mapu stavby. 

 Qbook nabízí, jako jediný stavební deník, p epnutí do cizího jazyka. 

Krom  češtiny je v nabídce angličtina, slovenština a ruština.  

 Na informačních stránkách aplikace Qbook je podrobn  vypsán postup 

práce s aplikací, postup registrace a užitečné videomanuály. 

2.3 Stavební deník 

2.3.1 Struktura aplikace 

 Aplikace je jednoduše tvo ena seznamem v levé části stránky a pracovní 

plochou pro zápis záznamů (Obr. 10.2.3-1: Denní záznamyě. Pracovní plocha 

má strukturu knihy, kterou můžeme listovat pomocí tlačítek: 

Zrušit/Pokračovat/Zp t. Záznamy se zapisují do textového pole, které lze 

upravovat pomocí p íkazů, stejných jako nap . v souboru Word. Tyto p íkazy 

jsou velmi užitečné pro zvýrazn ní důležité části textu barvou, kurzívou, 

tučným písmem apod. 
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 Text lze uložit dv ma způsoby. Jako záznam nebo jako šablonu. 

Podstatné ale je, že ať je text uložen jakkoli, není možné jej pozd ji upravit. 

Jediná možnost, jak k uloženému textu p idat informace, p ípadn  n co 

opravit, je pomocí kolonky: Vložit komentá . Primárn  ale komentá  k tomuto 

účelu opravy textu z ejm  nebyl určen. 

 

 

  Obr. 570. 2.3. 1 Denní záznamy (převzato z [17]) 

 

2.3.2 Porovnání práce s aplikací – notebook/PC vs. mobilní telefon 

 Jak už bylo popsáno v první aplikaci, práce z mobilního za ízení je 

značn  pomalejší. V p ípad  této aplikace je až extrémn  pomalá. Aplikace se 

zasekává a práce s ní je tém  nemožná a to bohužel platí i pro práci na b žném 

notebooku. Obecn  je aplikace mén  kvalitní, o jejím uplatn ní v praxi mám 

velké pochyby. 

2.3.3 Možnost vkládání souborů, fotografií 
 Soubory se zde dají vkládat buď u každého denního záznamu, nebo 

v kolonce: P ílohy. Aplikace p ijímá všechny formáty souborů: PDF,DWG, 

soubory MS Office. S jejich stažením a čtením není problém. U nahrávání 

souborů však často dochází k chybovým hlášením. P esto se soubor nakonec 

nahraje a uloží. Doba ukládání může být u v tších souborů delší, na toto 

upozorňuje lišta pod souborem, která zobrazuje nahrávání souboru v %. Co se 

týče možného objemu uložených dat, nenašla jsem o omezení dat žádnou 

informaci. 
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 Jako velký nedostatek považuji ukládání souborů bez jakéhokoli 

zat íd ní do složek. Pokud je pot eba dohledat dokument, musí se listovat 

stránkami p íloh a hledat. Není zde možnost vyhledání podle názvu, vyhledat 

lze jen podle dne vložení. Navíc zde chybí i možnost smazání dokumentu. 

Podobné, jako s ukládáním souborů, je to i s fotografiemi. Neukládají se do 

složek a vyhledat je lze jen podle dne nebo m síce vložení. Jediný 

podporovaný formát fotografie je JPG. Stahování fotek je bezproblémové. 

2.3.4 Nevýhody elektronické verze stavebního deníku 

 Aplikace je obecn  velmi pomalá a práce s ní je nep íjemn  zdlouhavá. 

Samotné p ihlášení do aplikace, ač zde vypadá na první pohled jednoduché, až 

na jednu výjimku nefunguje. Aplikace nabízí 4 možnosti p ihlášení ĚObr. 

10.2.3-3: Zobrazení mapy staveb, pravá částě a to p edevším p ihlášení z již 

existujících účtů na Google, Seznamu a Facebooku nebo nové p ihlášení p es 

formulá  aplikace. 

 P ihlášení p es Facebook účet je podmín no užíváním aplikace pro FB: 

Stavební deník. FB takovouto aplikaci bohužel nenabízí. Druhou možností je 

p ihlášení p es účet na serveru Seznam.cz, p es emailovou adresu. Toto 

p ihlášení jen cyklicky opakuje p ihlašovací proces bez jakéhokoli výsledku. 

Podobné je to i s p ihlášením p es Google účet. Poslední možností je klasická 

registrace nového uživatel, která jako jediná funguje. 

 Aplikace je nepropracovaná, má velmi omezené možnosti vyplňování 

informací. Pro spoustu informací není prostor, nap . informace o zhotoviteli, 

projektantovi, stavebníkovi apod. Nejsou zde rozt íd né samostatné záložky či 

složky pro BOZP, KZP, rozpočet, harmonogram, smlouvy a další. Není 

umožn n ani elektronický podpis. 

2.3.5 Využití aplikace pro stavby většího rozsahu a pro stavby jiné než 
 pozemní 
 Aplikace neposkytuje žádné informace o jejím využití. Dle možností 

aplikace bych ji využila jen na stavby malého rozsahu. Úroveň aplikace je 

velmi malá a pro stavby v tšího rozsahu zcela nedostačující. V praxi 

nep edpokládám velké využití pro stavby v tšího rozsahu. Aplikace by mohla 
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sloužit jen jako úložišt  dokumentů a fotografií, nikoli jako plnohodnotný 

stavební deník. 

2.3.6 Umožnění součinnosti více uživatelů současně 

 Správce deníku může pomocí emailové adresy p izvat další účastníky a 

může jim p id lit práva zm n v deníku. Zaslání pozvánky není problém, p ijetí 

pozvánky také není problém, ale za azení nového člena do deníku je velký 

problém. Ačkoli se pozvaný uživatel zaregistruje a p ijme pozvánku, není p ijat 

a není možné stejného uživatele pozvat op tovn . Nemohu tedy posoudit 

součinnost více uživatelů, ale vzhledem ke zkušenostem s touto aplikací 

p edpokládám, že součinnost bude ve výsledku komplikovaná, ne-li nemožná. 

 

 

  Obr. 580. 2.3.2 Součinnost uživatelů (převzato z [17]) 

 

2.3.7 Nedostatky aplikace 

 Úpln  zde chybí nápov da nebo jakákoli informační stránka, kde by bylo 

možné najít základní informace o aplikaci. Jako další bych uvedla fakt, že 

aplikace vůbec nemá charakter stavebního deníku a nemá ani základní položky, 

které by v deníku nem ly chyb t.  

 Údaje o stavb  jsou zde omezeny na název a typ objektu a jeho umíst ní 

na map . Je to tedy jediná aplikace, kde je zobrazená mapa se všemi stavbami, 

používajícími tuto aplikaci. Vkládání souborů, fotografií a denních záznamů je 

umožn no jen ve velmi omezené mí e. Dennímu záznamu lze p i adit název, 

typ Ězápis stavbyvedoucího/požadavek/komentá / začátek etapy/konec etapyě, 

datum a samotný text záznamu. Pokud zvolíme typ zápisu jako „zápis 
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stavbyvedoucího“, lze doplnit informace o počasí, počtu osob na stavb , 

mechanizaci a dodávce materiálu, více možností aplikace neposkytuje. 

 

 

  Obr. 590. 2.3.3 Zobrazení mapy staveb (převzato z [17]) 

 

2.4 STAVEBNÍ DENÍK on line 

 Tato aplikace poskytuje stručný návod k použití, který odkazuje na již 

vytvo ené deníky, avšak neposkytuje návod na vytvo ení samotného deníku. 

P estože aplikace slibuje práci se stavebním deníkem, nelze jej nikde vytvo it. 

Z hlediska funkčnosti je aplikace zcela nedostačující. 

3. Srovnání elektronických stavebních deníků 

NÁZEV CENA NÁVOD/NÁPOV DA OBSAH 
MOJE 

HODNOCENÍ1)
 

Elektronický 
stavební 
deník 

0 – 20 000/rok 
p ehledné, velmi 
podrobné 

odpovídá 
pož. v. č. 
499/2006 Sb. 

*** 

e-Qbook 

10Kč/zpráva 

100Kč/15 
zpráv/den 

indiv. 

p ehledné, poskytuje 
videomanuál 

odpovídá 
pož. v. č. 
499/2006 Sb. 

** 

Stavební 
deník 

Zdarma 
neposkytuje návod ani 
nápov du 

Nedostatečný * 

STAVEBNÍ 
DENÍK on 
line 

Neznámé 

stručný návod, 
neposkytuje dostatek 

informací 
Nedostatečný * 

Tab. 130.3.1 Srovnání (autor) 

1) Hodnocení: výborný ***, dostačující **, nedostačující * 
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4. Digitální pero 

 Digitální pero je další možností jak vést stavební deník současn  v papírové i 

v elektronické podob . Zápis provedený pomocí digitálního pera funguje na 

jednoduchém principu. Na stavb  se do stavebního deníku opat eného rastrem 

s digitálním perem provede zápis. Po ukončení pracovního dne, p ípadn  kdykoli 

v průb hu dne, se zápis odešle p es aplikaci bluetooth mobilního telefonu Ěmožno 

provést i p es dockstation a PCě do p ednastavené emailové adresy p íjemce – investor, 

stavební dozor, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP a další. K záznamu je také možné 

p iložit fotografii po ízenou mobilním telefonem, ale i záznam z jednání v souboru 

aplikace Outlook, včetn  p iložených souborů formátu PDF. Krom  toho lze digitální 

pero využít k napojení na informační systém, nap íklad k vystavování faktur nebo 

sepsání protokolu o p edání stavby. Veškeré po ízené záznamy však není možné pozd ji 

upravovat ani mazat. Díky tomuto systému je tedy možné průb žn  sledovat průb h i 

více staveb, bez nutnosti p ítomnosti na stavb . 

 Hlavními výhodami zápisu pomocí digitálního pera je možnost denní kontroly 

stavby všemi zúčastn nými osobami, součinnost p i psaní a odesílání více záznamů, 

snadný p enos zápisů i náčrtků, elektronická archivace zápisu, úspora nákladů spojená 

s cestou na stavbu. 

 Stavební deník lze touto metodou po ídit od Ř00 Kč/m síc. V cen  je zahrnuto 

samotné digitální pero, licence k instalaci aplikace Penpusher a zabezpečené webové 

rozhraní se stavebním deníkem. 
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Závěr  

  

 Cílem této práce bylo p edevším naplánovat postup výstavby hrubé horní stavby 

objektu CPS. Výsledkem tvorby diplomové práce je zpracování časového plánu 

provád ní prací na hrubé stavb  objektu, popis hlavní technologické etapy provád ní 

monolitické skeletové konstrukce včetn  bezpečnosti práce a kontrolního a zkušebního 

plánu, finanční ohodnocení objektu, projekt hlavního zvedacího mechanizmu, popis 

dopravní situace v okolí staveništ , specializace z oblasti akustiky a zpracování tématu 

elektronických stavebních deníků. Ve všech t chto zpracovaných částech diplomové 

práce jsem využívala informace, které jsou v souladu s platnou legislativou. P i 

zpracování jednotlivých kapitol jsem se striktn  držela zadání a pokynů vedoucího 

diplomové práce. 

 K vypracování diplomové práci mi posloužila část zapůjčené projektové 

dokumentace, avšak jen s omezeným množstvím informací a výkresů. 

 P i tvorb  práce jsem využila své dosavadní znalosti, které jsem díky 

vypracování této diplomové práce obohatila o další v domosti, které ve stavebnictví 

dále mohu využít.  
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