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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby 

osmipodlažního bytového domu v Olomouci. Stavba je navržena jako železobetonová 

monolitická. V této práci je především zpracován technologický předpis pro 

železobetonový monolitický skelet, návrh strojní sestavy, časový plán a položkový 

rozpočet. Dále jsou zde řešeny kvalitativní požadavky, bezpečnost práce, zařízení 

staveniště a dopravní trasy materiálu pro danou etapu. 

Klíčová slova 

hrubá vrchní stavba, železobetonový skelet, bytový dům, beton, bednění, výztuž, betonáž, 

technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, strojní sestava, položkový 

rozpočet, časový plán, bezpečnost práce 

Abstract 

The subject of this thesis is the technology of gross upper structure of residential building 

in Olomouc with eight floors. The construction is designed as monolithic from reinforced 

concrete. In this work it is mainly processed technological specification for reinforced 

concrete frame, design of mechanical assembly, schedule and itemized budget. There are 

also deal with quality requirements, occupational safety, site equipment and transport 

routes of materials for the phase. 

Keywords 

gross upper structure, reinforced concrete frame, residential building, concrete, 

formwork, reinforcement, concreting, technological specification, technical report, site 

equipment, mechanical assembly, itemized budget, schedule, occupational safety 
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Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila řešení etapy hrubé vrchní stavby bytového 

domu v Olomouci. Zvolený objekt bytového domu bude začleněn do zastavěné části 

centra, přesněji do přednádražního prostoru města Olomouce. Svým tvarovým řešením je 

atypický a z tohoto důvodu jsem si zvolila tento objekt pro zpracování mé bakalářské 

práce.  

Předmětem mé bakalářské práce bude řešení postupu výstavby pro železobetonový 

monolitický skelet, dále zjištění jeho časové náročnosti a také finančních nákladů. V prvé 

řadě bude provedeno cenové srovnání pro různé způsoby bednění a na nejvýhodnější 

možnost bude řešena celá práce. Pro tuto etapu bude navržena strojní sestava, vyřešeny 

dopravní trasy materiálu na stavbu a s tím související i rozvržení staveniště. V neposlední 

řadě bude řešena bezpečnost práce a kvalitativní požadavky a jejich zajištění. 
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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Bytový dům v Olomouci 

b) místo stavby 

adresa stavby: ul. Nezvalova 1293/2A, 779 00 Olomouc 

katastrální území: Olomouc – Hodolany 

parcelní čísla: 1148/2, st. 2200, 959/32, 959/7, 624/15, 624/14 

c) předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba bytového domu včetně související 

technické i dopravní infrastruktury. Objekt je řešen jako osmipodlažní bytový dům 

s komerčními prostory a hromadnými garážemi. 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

firma: EG CITY s.r.o., IČO: 24167690 

adresa sídla: ul. Pod Špejcharem 695, 156 00 Praha - Zbraslav 

zastoupení: Ing. Zdeněk Hrbáček 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

firma: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., IČO: 25849280 

adresa sídla: Tylova 1136/4 

zastoupení: Ing. František Babica – hlavní inženýr projektu 

2 Seznam vstupních podkladů 

a) katastrální mapa Olomouc – Hodolany 

b) výsledky inženýrsko-geologického průzkumu 

- zpracovatel: RNDr. Pavel Vavrda 

c) výsledky hydrogeologického průzkumu 

- zpracovatel: RNDr. Pavel Vavrda 

d) výsledky radonového průzkumu 

- zpracovatel: RNDr. Pavel Krátký 

e) požadavky investora 

f) vyjádření majitelů okolních pozemků a majitelů sítí 

3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Pozemek se nachází v zastavěné části města Olomouce. Zastavěná plocha objektem činí 

1 394,20 m2 a výška stavby je cca 27 m (včetně 1PP). Objekt zabírá podstatnou část 

pozemku. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území) 

Dotčený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani ve zvláště 

chráněném území. Pozemek se nachází pouze v záplavovém území stoleté vody. 
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c) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek má rovinný charakter a neobsahuje velké množství travnatých ploch, proto 

odpadní vody budou svedeny do jednotné kanalizace. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

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

Navržený bytový dům odpovídá zásadám urbanistického, architektonického a výtvarného 

řešení pro danou lokalitu. Tento návrh, jakož i umístění domu, jeho výška, odstupové 

vzdálenosti, napojení na inženýrské sítě, vstupy do domů a vjezd do garáží jsou v souladu 

s regulativy města. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 

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

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Dokumentace pro provedení stavby byla zpracována před datem vydání územního 

rozhodnutí pro předmětnou stavbu. K dispozici byla všechna vyjádření dotčených orgánů 

státní správy a vlastníků technické a dopravní infrastruktury. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 

dotčených orgánů a správců sítí. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou žádány žádné výjimky a úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Pozemky dotčené prováděním stavby: 

 1148/2    zastavěná plocha - prodejna zahradní techniky 

 2200   zastavěná plocha - prodejna zahradní techniky 

 624/14   ostatní plocha 

 624/15   ostatní plocha 

 959/7   ostatní plocha 

 959/32   ostatní plocha 

4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu v centru Olomouce, ul. Nezvalova. 

b) účel užívání stavby 

Stavba bytového domu je navržena pro bydlení. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

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

apod.) 

Stavba se nenachází v památkové zóně a její výstavbou nebudou dotčeny památkově 

chráněné objekty. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby a příslušných českých norem. Dále je navržena 

v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů týkajících se stavby jsou splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhovaná úlevová řešení. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů nebo 

pracovníků apod.) 

Stavba bude plnit účel bytového domu s komerčními prostory a hromadnými garážemi. 

Účel užívání stavby: objekt určen k bydlení 

Počet uživatelů: cca 130 osob 

Zastavěná plocha: 1 394,20 m2 

Užitná plocha: 3 361,15 m2 

Obestavěný prostor: 27 471,00 m3 

Výška stavby: cca 27 m (včetně 1PP) 

Funkční jednotky:  

 hromadné garáže 1 607,78 m2 (85 parkovacích stání) 

 komerční prostory 1 427,19 m2 (4 komerční plochy) 

 komerční prostory 2 546,47 m2 (5 komerčních ploch – ordinace) 

 společné prostory komercí 119,47 m2  

 společné prostory 644,07 m2 

 bytové jednotky 

 1+kk – 21x 808,86 m2 

 2+kk – 19x 1 003,60 m2 

 3+kk – 11x 846,52 m2 

 4+kk – 5x 569,08 m2 

 atypický byt – 1x 273,65 m2  
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.) 

Spotřeba vody činí 6 901,65 m3/rok. Odpadní a dešťová voda bude svedena do jednotné 

kanalizace. Nebudou produkovány odpady a emise, na nichž se vztahují zvláštní předpisy. 

Stavba je navržena s ohledem na nízkou spotřebu energií. Přesné  specifické informace 

jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

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

etapy) 

Předpokládaná doba zahájení stavby: únor 2015 

Předpokládaná doba ukončení stavby: březen 2017 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládaná cena stavby je 90 mil. Kč. 

5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

stavební objekty: SO 01 Bytový dům 

inženýrské objekty: IO 01 Příprava území 

 IO 02 Komunikace a zpevněné plochy 

 IO 03 Přípojka vody 

 IO 04 Přípojka kanalizace 

 IO 05 Přípojka NN – dodávka ČEZ 

 IO 06 Přípojka teplovodu 

 IO 07 Venkovní osvětlení 

 IO 08 Terénní úpravy a sadové úpravy 

 IO 09 Drobné objekty 
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1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Lokalita pro výstavbu se nachází v Olomouci, katastrální území Hodolany v blízkosti 

hlavní dopravní tepny třídy Kosmonautů. Stavební pozemek je majetkem investora a je 

určen ke stavbě bytového domu. Má rovinný charakter, mírně pod úrovní nivelety  

ul. Nezvalovy (cca 0,6 m). Na pozemku se nachází přízemní budova (prodejna zahradní 

techniky) a zpevněné plochy, které slouží k parkování a přístupu do prodejny. Zbývající 

prostor stavebního pozemku je zatravněn a místy se zde vyskytuje i vysoká zeleň. 

Pozemek je ze tří stran oplocen a není volně přístupný z přiléhající komunikace. Před 

zahájením výstavby bytového domu bude nutné odstranit stávající objekt, veškeré 

zpevněné plochy i stávající oplocení pozemku. Částečně bude odstraněna i vysoká zeleň. 

Pod pozemkem nevedou žádné inženýrské sítě, které by bránili realizaci stavby. Přes jižní 

roh stavebního pozemku vede nadzemní rozvod nízkého napětí, který bude před realizací 

stavby dle potřeby upraven. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na stavebním pozemku byl proveden inženýrsko-geologický a hydrogeologický 

průzkum. Tyto průzkumy byly zpracovány panem RNDr. Pavlem Vavrdou v Olomouci 

v září roku 2009. V ploše staveniště byly realizovány dvě sondy statické penetrace  

do hloubky 20 m, celkem tedy realizováno 40 bm penetračních sond. Cílem průzkumných 

prací bylo ověření základových poměrů v prostoru budoucího staveniště a posouzení 

geotechnických parametrů zemin vrstevního sledu včetně zemní pláně pod navrhovanými 

zpevněnými plochami. Z inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, že v místě 

staveniště jsou složité základové poměry, proto bude objekt založen na vrtaných pilotách 

průměru 600 – 1200 mm, délky 8 – 15 m. V hydrogeologickém průzkumu byly ověřeny 

údaje o podzemní vodě, její hladina byla zjištěna ve výšce Bpv 209,200 m n. m.. 

Dále byl proveden radonový průzkum stavební plochy. Tento průzkum byl 

zpracován panem RNDr. Pavlem Krátkým v Olomouci v květnu roku 2008. Bylo 

provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu. Výsledkem tohoto 

měření bylo stanovení radonového indexu – zjištěn střední radonový index pozemku.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Všechna minimální ochranná a bezpečnostní pásma jsou dodržena. 

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

Stavební pozemek se nachází cca 150 m od povodí řeky Moravy. Jedná se o území, které 

bylo zatopeno povodní v roce 1997. Tato záplava byla na úrovni minimálně stoleté vody. 

Výška vody v tomto prostoru dosahovala 1,4 m. Proto je stavba navržena tak, že podlaha 

komerčních prostor dosahuje této úrovně. V poddolovaném a jiném podobném území 

pozemek neleží. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba bytového domu v průběhu realizace a jejího využívání nebude mít žádný vliv na 

okolní stavby a pozemky. Realizovaná stavba má zanedbatelný vliv na odtokové poměry 
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v území. Srážkové vody ze zpevněných a zastavěných ploch budou z území regulovaně 

odváděny dešťovou kanalizací do kanalizační stoky jednotné kanalizace mimo stavební 

pozemek. Na zbývající části pozemku se bude vyskytovat především zeleň, kde bude 

docházet k přirozenému vsakování dešťových vod. 

f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Na pozemku se nachází prodejna zahradní techniky a skladovací objekt. Výstavba 

bytového domu vyvolá demolici těchto jednopodlažních objektů. Materiál z demolice 

bude odvezen k recyklaci mimo stavební pozemek. Před zahájením prací se provede 

odstranění stávajících zpevněných ploch, oplocení a zeleně. Z důvodu výstavby bytového 

domu je nutné zažádat o kácení 27 ks stromů a keřů. V případě okrasných stromů a křovin 

je nutné vytrhat jejich kořeny. Odstraněná zeleň bude odvezena mimo stavbu. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavby bytového domu nevyžaduje žádné zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je vyřešeno pomocí stávající místní 

komunikace a nově vybudovaného samostatného sjezdu k objektu. Pro vjezd stavebních 

vozidel bude sloužit ulice Nezvalova (šíře vozovky 6,0 m) a zpevněná plocha podél 

hranice pozemku. Ulice Nezvalova je řešena jako jednosměrná ulice a je zde dovoleno 

podélné parkování na obou stranách. Vozovku lemuje po obou stranách chodník. 

V průběhu výstavby bytového domu bude v délce staveniště zakázáno parkování a na 

potřebnou dobu dojde i k dočasnému záboru určitých ploch, které nejsou majetkem 

investora. 

Navrhovaný objekt bude napojen na veškeré inženýrské sítě i technickou 

infrastrukturu. Kanalizace splašková a kanalizace dešťová bude svedena za hranicí 

pozemku investora do nově vybudované přípojky jednotné kanalizace KT DN 200 mm, 

která je poté napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN 600 mm v ul. Nezvalova. 

Objekt bude napojen na stávající teplovodní přivaděč 2xDN 125 mm novou přípojkou 

teplovodu 2xDN 80/160 mm a na stávající veřejnou vodovodní síť DN 100 mm novou 

přípojkou vodovodu PE DN 63×5,8 mm. K objektu budou přivedeny i přípojky vedení 

NN a SLP, které budou umístěny v přípojkové skříni v 1NP u vstupu do bytového domu. 

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

S předpokládanou výstavbou nesouvisí žádné další podmiňující stavby ani jiná opatření 

v dotčeném území.  

2 Celkový popis stavby 

2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude plnit účel bytového domu s komerčními prostory a hromadnými garážemi. 

Bytový dům má 7 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Komerční prostory se 

nachází pouze na části 1NP. V části 2NP jsou navrženy prostory pro ordinace lékařů 
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včetně sociálního zázemí. Hromadné garáže se nachází v 1PP a částečně i v 1NP. Bytové 

jednotky jsou navrženy ve zbývající části bytového domu, tedy ve zbývající části 2NP a 

3NP – 7NP. 

Účel užívání stavby: objekt určen k bydlení 

Počet uživatelů: cca 130 osob 

Zastavěná plocha:  1 394,20 m2 

Užitná plocha:  3 361,15 m2 

Obestavěný prostor:  27 471,00 m3 

Výška stavby: cca 27 m (včetně 1PP) 

Funkční jednotky:  

 hromadné garáže 1 607,78 m2 (85 parkovacích stání) 

 komerční prostory 1 427,19 m2 (4 komerční plochy) 

 komerční prostory 2 546,47 m2 (5 komerčních ploch – ordinace) 

 společné prostory komercí 119,47 m2  

 společné prostory 644,07 m2 

 bytové jednotky 

 1+kk – 21x 808,86 m2 

 2+kk – 19x 1 003,60 m2 

 3+kk – 11x 846,52 m2 

 4+kk – 5x 569,08 m2 

 atypický byt – 1x 273,65 m2  

2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení zájmového území vychází z daných hranic pozemku investora a 

z podmínek vycházejících z platného územního plánu města Olomouce. Stavba se nachází 

v lokalitě určené pro bydlení a není v rozporu s územním plánem a dalšími regulativy 

města Olomouce. 

Stavební pozemek určený pro výstavbu bytového domu leží v zastavěné části města 

Olomouce v katastrálním území Hodolany. V okolí stavby se nachází panelové domy a 

další zástavba. Na západní straně se nachází Základní umělecká škola Žerotín, na 

východní straně je budova s laboratořemi firmy Mikrochem. Na jihozápadní straně od 

bytového domu se nachází volný zpevněný prostor, který je částečně určen pro parkování. 

Z širšího urbanistického hlediska bude stavba součástí přednádražního prostoru 

města. Funkčně i objemově se váže k bytové zástavbě třídy Kosmonautů, její rozsah a 

výšková úroveň však bude drobnější. Mezi desetipodlažní stávající bytové panelové 

domy bude začleněna sedmipodlažní budova s dvěma horními ustupujícími podlažími. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Architektonické řešení se snaží navázat na stávající situaci členěním stavby do více hmot. 

Toto uspořádání odráží i vnitřní funkční koncept zástavby. Členění bude podpořeno i 

materiálovým a barevným řešením včetně detailů stavby. 

Navrhovaný objekt bytového domu má přibližně obdélníkový půdorys zabírající 

podstatnou část pozemku. Bytový dům je navržen jako osmipodlažní – sedm nadzemních 
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podlaží a jedno podzemní podlaží. Objekt bude zastřešen plochou střechou. Část 

posledního podlaží (7NP) bude odskočena tak, že střecha nad 6NP bude tvořit terasu pro 

byty umístěné v 7NP – tato terasa bude z části zelená. Před samotnou hmotu objektu 

budou vystupovat balkónové desky.  

Nosný systém stavby bude tvořit vyzdívaný monolitický skelet, železobetonové 

ztužující stěny a železobetonové stropní desky. Objekt bude založený na monolitické 

železobetonové vaně podzemních garáží. Obvodový plášť je navržen z keramických 

bloků POROTHERM P+D 30. 

Barevné řešení stavby bude provedeno dle výkresové dokumentace. Fasáda 

objektu bude finálně opatřená probarvenou stěrkou na silikátové bázi v kombinaci barev 

bílé, šedé a oranžové. Střešní plášť bude tvořen asfaltovými pásy a posypem v barvě šedé. 

Klempířské prvky budou vyrobeny z šedivého předzvětralého Ti-Zn plechu. Vstupní 

dveře do bytového domu a komerčních prostor jsou navrženy z hliníkových profilů v šedé 

barvě. Garážová vrata jsou navržena jako nezateplená sekční vrata v barvě šedé. Okna 

budou tvořena z plastových profilů – zvenku hnědá, zevnitř bílá. Zábradlí bude provedeno 

v barvách dle projektu. 

2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Bytový dům bude sloužit v obytné části k běžnému bytovému provozu. V komerční části 

se předpokládá zřízení 4 jednotek v 1NP (jejich využití není specifikováno) a 5 ordinací 

ve 2NP. Přístup do objektu k bytovým jednotkám je navržen na jižní straně budovy od 

ulice Nezvalova. Vjezd do garáží umístěný v 1NP je situován opět na jižní stranu a bude 

napojen na místní komunikaci. Komerční prostory v 1NP budou mít zřízeny samostatné 

vstupy z úrovně chodníku ze západní strany objektu 

V 1PP jsou navrženy hromadné garáže (67 parkovacích stání), sklepní kóje (1x), 

technická místnost, dva výtahy, místnost pro technologii výtahu a komora. V 1NP jsou 

na menší části navrženy hromadné garáže (18 parkovacích stání) a na větší části patra 

komerční prostory (komerční plocha 1 – 149,28 m2, komerční plocha 2 – 62,24 m2, 

komerční plocha 3 – 111,83 m2, komerční plocha 4 – 103,84 m2). Dále je v 1NP navržena 

místnost pro uložení kol a kočárků, úklidová komora, server, technické zázemí a 

technologie VZT. 

V 2NP převažují komerční prostory – ordinace (komerční plocha 1 – 136,03 m2, 

komerční plocha 2 – 78,78 m2, komerční plocha 3 – 77,54 m2, komerční plocha 4 – 117,81 

m2, komerční plocha 5 – 136,31 m2). Pro tyto ordinace je navržen samostatný vstup včetně 

samostatného výtahu tak, aby návštěvníci ordinací nepřicházeli do společných prostor 

obyvatelů bytů. Zbývající část podlaží je rozdělena na 3 bytové jednotky (2+kk –  

46,40 m2, 2+kk – 63,26 m2, 3+kk – 73,71 m2) a sklepní kóje pro uživatele bytů (42 kójí). 

U všech bytových jednotek je navržen vlastní balkón přístupný z obývacího pokoje, 

případně ložnice. 

Ve 3NP, 4NP a 5NP je navrženo 14 bytových jednotek v každém podlaží. Dispozice 

těchto tří pater na východní straně budovy mírně ustupuje oproti druhému nadzemnímu 

podlaží, tím pádem se snižuje hmota objektu a pro 3NP je tak v této části vytvořena terasa. 

V 3NP je navrženo 6 bytových jednotek typu 1+kk (214,68 m2), 5 bytových jednotek typu 

2+kk (259,25 m2), 2 bytové jednotky typu 3+kk (152,15 m2) a 1 bytová jednotka typu 
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4+kk (117,12 m2). Ve 4NP je 9 bytových jednotek typu 1+kk (367,93 m2), 3 bytové 

jednotky typu 2+kk (167,62 m2), 1 bytová jednotka typu 3+kk (74,64 m2) a 1 bytová 

jednotka typu 4+kk (108,54 m2). Další podlaží, tedy 5NP, je totožné s 3NP – počet 

bytových jednotek je shodný, rozměry bytových jednotek jsou také téměř totožné. Ve 

3NP je řešen u veškerých bytů vlastní balkón, lodžie nebo terasa. Ve 4NP a 5NP jsou 

navrženy pouze balkóny a lodžie. V každém podlaží bude umístěna místnost se 3 

sklepními kójemi. 

Princip ustupujícího podlaží je řešen v 6NP i 7NP. Je zde tak vytvořena terasa pro 

bytové jednotky. V 6NP je navrženo 9 bytových jednotek (4x byt 2+kk – 216,64 m2, 4x 

byt 3+kk – 314,65 m2, 1x byt 4+kk – 113,13 m2). Každá bytová jednotka bude mít přístup 

na vlastní balkón nebo terasu. Ve společných prostorech naproti výtahu je navržená 

místnost se 3 sklepními kójemi – v případě 7NP pouze se 2 sklepními kójemi. Poslední 

podlaží bytového domu má atypické řešení. Jsou zde navrženy 3 bytové jednotky – byt 

3+kk o ploše 79,14 m2, byt 4+kk o ploše 113,13 m2, poslední byt je rozdělen na 3 části: 

komerční (58,65 m2), relaxační (77,68 m2) a obytná (137,32 m2). V 7NP u všech tří 

bytových jednotek je řešen vlastní balkón či terasa přístupná z obývacího pokoje.   

2. 4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt bytového domu je navržen v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb. Jde především o zajištění bezbariérového vstupu do domu a komerčních prostor, 

případně zajištění vertikálního přesunu osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

výtahem. Dále dle vyhlášky musí být v hromadných garážích i nově vybudovaných 

parkovacích stání před objektem vyhrazena parkovací místa pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené. Napojení nově vybudovaných chodníků na ulici 

Nezvalova je řešeno jako bezbariérové. 

Bezbariérový přístup ke komerčním prostorům je zajištěn z jihozápadní strany 

rampou se sklonem 5,24% a délkou 9,1 m. Hlavní vstup do domu na jižní straně je také 

navržen jako bezbariérový. Vstupní a vnitřní prosklené dveře jsou řešeny jako 

dvoukřídlové bez prahu a budou opatřeny madly ve výšce 900 mm a optickými pásky 

50/50 mm, které budou jasně viditelné proti pozadí a umístěny ve výšce 1500 mm nad 

podlahou. Panel se zvonky a schránkami bude umístěn v požadované výšce dle vyhlášky. 

2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při běžném provozu a užívání nedošlo k úrazu (např. k pádu, 

nárazu, zásahu elektrickým proudem, výbuchu, srážce s vozidlem apod.). Stavba bude 

užívána v souladu s veškerými provozními předpisy, nařízeními a obecnými 

bezpečnostními předpisy týkající se užívání instalovaných spotřebičů. 

2. 6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Jedná se o bytový dům se sedmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. 

Objekt má přibližně obdélníkový půdorys o rozměrech cca 50×24,5 m a zabírá větší část 

pozemku. Poslední dvě podlaží jsou řešena jako ustupující. Založení objektu je řešeno 

jako monolitická železobetonová vana podzemních garáží (tzv. bílá vana). Nosný systém 

stavby tvoří vyzdívaný monolitický skelet – železobetonové sloupy, železobetonové 
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stropní desky podporované průvlaky a železobetonové ztužující stěny. Dispozice skeletu 

vychází především z požadavků na odstavná stání v podzemní části objektu. Stavba 

používá rozpony v podélném směru po 5,2 m, v příčném směru po 6,5 m a 4,9 m. Pro 

vyzdívky budou použity cihelné tvarovky. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 

proměnná. Bytový dům je zastřešen jednoplášťovou střechou. Úprava venkovních ploch 

navazuje na stávající situaci.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Zemní práce stavebního objektu SO 01 navazují na práce provedené v rámci objektu IO 

01 Demolice a příprava území. Rozsah zemních prací vychází z výškového osazení 

objektu. Úroveň podlahy vstupního podlaží 1NP je na kótě 212,45 m n. m., která bude 

odpovídat 0,000. Úroveň základové spáry objektu 1PP je na úrovni -3,15 m, tj. na kótě 

209,30 m n. m. a -4,05 m, tj. na kótě 208,40 m n. m.. 

V půdorysném rozsahu stavby SO 01 – 1PP zvětšeném o cca 1,5 m po celém 

obvodu, tj. v ploše cca 1 500 m2 bude odtěžena vrstva zeminy o mocnosti cca 3,0 m. 

Celkově bude odtěženo 4 500 m3 zeminy. Tato zemina bude z velké části odvážena na 

skládku, případně na násypy jiných staveb v blízkém dosahu. Malá část (cca 500 m3) bude 

znovu využita na zásypy. 

Základy 

S ohledem na složité základové poměry bude objekt založen na vrtaných pilotách 

průměru 600 – 1200 mm, délky 8 – 15 m. Piloty budou podporovat základovou desku ze 

železobetonu tl. 300 mm. Železobetonová deska bude vynášet veškeré svislé konstrukce 

nad ní – např. stěny, pilíře, příčky. V místě soustředěného bodového zatížení (pilíř) bude 

vždy umístěna pilota příslušné dimenze a v místě soustředěného lineárního zatížení 

(stěny) budou piloty příslušných dimenzí rovnoměrně rozmístěny podél jeho osy. 

Základová spára v ploše pod deskou bude upravena hutněným štěrkovým násypem 

ve vrstvě cca 150 mm. Na vrstvě štěrku bude vytvořena vrstva podkladní betonové 

mazaniny v tl. 100 mm. 

Hydroizolace spodní stavby proti tlakové vodě bude řešena jako bílá vana – 

vodonepropustný beton + těsnící systémy. Prohlubeň výtahové šachty bude celoplošně 

vyložena ocelovým plechem tl. 10 mm – tzv. keson.  

Konstrukce svislé a vodorovné 

Nosná konstrukce objektu je navržena jako monolitická železobetonová z příčných rámů 

v modulu 5,2 m a 5,55 m, který přenese veškerá svislá zatížení. Objekt není dilatován, 

předpokládá se vytvoření smršťovacích pruhů v průběhu výstavby, které budou 

eliminovat nepříznivý vliv smršťování betonu.  

Objekt bude po obvodě ztužen průvlakem. Zatížení bude přeneseno i pomocí 

průvlaků, které budou umístěny v severní části objektu v 3NP – 7NP v každém poli. 

V ostatních částech bude rozmístění průvlaků určeno projektem statiky. 

Mezi svislé nosné konstrukce přenášející zatížení patří železobetonové sloupy 

průřezu 300/300 mm až 400/500 mm a ztužující železobetonové stěny tloušťky 300 mm. 

Na celkové únosnosti se podílí i nosné stěny zděné – např. schodišťové stěny 

z POROTHERM AKU 30 P+D. Únosnost zděných stěn je po výšce objektu odstupňována 
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změnou pevností cihel a malty (viz. projektová dokumentace). V místech, kdy zdivo 

nevyhovuje svou pevností, jsou navrženy železobetonové sloupy a železobetonové stěny. 

Sloupy budou provedeny z betonu C30/37 XC1, krytí 20 mm. Ztužující železobetonové 

stěny budou provedeny ve vyšších podlažích z betonu C25/30 XC1  a v nižších podlažích 

z betonu C30/37 XC1. 

Stropní a střešní železobetonové desky jsou navrženy jako monolitické. Strop 

posledního podlaží v tloušťce 200 mm, stropy nad 3NP – 6NP v tloušťce 220 mm a stropy 

nad 1PP – 2NP v tloušťce 250 mm. Tyto stropní desky jsou navrženy z monolitického 

železobetonu C25/30 XC1, krytí 20 mm. Vyztužení desek je řešeno Kari sítěmi a 

v místech většího zatížení je vyztužení desky doplněno přídavnými pruty z betonářské 

oceli 10505 (R). Distanční prvky pro zajištění polohy horní výztuže budou zhotoveny dle 

zvyklostí dodavatele (ocelové stoličky, distanční hady). V místě sloupů je navržena 

výztuž proti protlačení ve formě ohybů. Při ukládání této výztuže musí být dodržena její 

řádná poloha vzhledem ke sloupu. Desky budou podporovány sloupy, zděnými stěnami, 

železobetonovými průvlaky, případně železobetonovými stěnami. Po obvodě jsou stropní 

desky lemovány ztužujícími trámy, které zároveň slouží jako nadokenní překlady. Stropní 

desky jsou navrženy bez dilatací (nutné věnovat pozornost ošetřování betonu). 

Balkónové desky a markýzy budou provedeny z betonu C25/30 XC1, krytí 30 mm. 

Vyztuženy budou pruty z betonářské výztuže 10505 (R). Pro zamezení tepelných mostů 

budou vystupující železobetonové konstrukce provedeny s prvky pro přerušení tepelných 

mostů. 

Obvodové a mezibytové zdivo je navrženo pouze jako výplňové a je vynášeno 

železobetonovými příčnými rámy, průvlaky a obvodovým ztužujícím trámem. 

Obvodové zdivo je navrženo z cihelných tvarovek POROTHERM 30 P+D pevnosti 

P10 na M5 se zateplením 150 mm minerální vatou ORSIL. Obvodové výplňové zdivo je 

nutno kotvit do svislých nosných konstrukcí dle technických podkladů výrobce. 

Po provedení nosné železobetonové konstrukce budou zhotoveny příčky a nenosné 

zdivo (např. mezibytové stěny). V místě napojení příčky či nenosné stěny na stropní 

konstrukci musí být stěna přerušena skrz případné dodatečné zatížení od vyšších podlaží. 

Spára mezi nenosnými vyzdívkami a vodorovnými nosnými konstrukcemi musí mít 

tloušťku min. 10 mm. Tuto spáru je nutné vyplnit pružným, akusticky pohltivým 

materiálem (např. minerální plsť) a poté zapravit po vnějších stranách trvale pružným 

tmelem v tl. 10 mm. Příčky jsou navrženy ze systému POROTHERM 11,5 P+D tloušťky 

115 mm, případně 80 mm.  

Mezibytové nenosné stěny budou vyzděny z termoizolačních bloků POROTHERM 

30 AKU tloušťky 300 mm, část mezibytových stěn bude provedena z bloků 

POROTHERM AKU MK 25 P+D z důvodu akustické neprůzvučnosti. 

Stěny v 1PP jsou navrženy jako kombinace monolitických a zděných konstrukcí tl. 

300 mm.  Zděné konstrukce jsou založeny na SBS modifikovaném pásu vytaženém na 

svislou stěnu 150 m nad podlahu. 

Nadedveřní a nadokenní překlady jsou navrženy keramické prefabrikované. 

V případech, kdy tyto typové prefabrikáty svojí únosností nebo tvarem nevyhoví, budou 

navrženy monolitické železobetonové překlady. V obvodových stěnách bude tvořit 
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překlady okrajový ztužující nosník. Překlady nad otvory v příčkách tl. 125 mm budou 

provedeny z typových plochých nenosných překladů POROTHERM 11,5.  

Schodiště a výtahová šachta 

V bytovém domě budou umístěna dvě centrální schodiště s výtahovou šachtou v zrcadle, 

jedna komunikační zóna je určená pro bytové jednotky a druhá komunikační zóna je pro 

komerční část. Tříramenné schodiště v bytové sekci je navrženo jako prefabrikované 

železobetonové složené z jednotlivých ramen. Nástupní a výstupní ramena budou uložena 

na ozub ve stropní desce, nebo na obvodové zdivo. V místě uložení budou opatřené 

izolačními prvky pro tlumení zvuku. Šířka schodišťových ramen bude 1,40 m. Schodiště 

v komerční sekci je navrženo obdobně. 

Výtahové šachty o rozměrech 2,10 × 2,05 m (vnitřní rozměr 1,80 × 1,75 m) budou 

umístěny v zrcadle schodiště. Stěny výtahových šachet budou provedeny z monolitického 

betonu tl. 150 mm. Šachta je oddilatována od stropních konstrukcí a schodišťových 

ramen. Vana výtahových šachet (snížená o 1,03 m pod základovou desku) bude 

vybetonována z monolitického železobetonu a celoplošně vyložena ocelovým plechem 

tl. 10 mm.  

Přímé jednoramenné schodiště „SCH1“ mezi prvním a druhým nadzemním 

podlažím u ztužující stěny je navrženo jako železobetonové monolitické a je vetknuto do 

ztužující stěny. Napojení schodiště na stěnu je pomocí speciálních prvků pro napojení 

výztuže (např. Halfen HBT). 

Střecha 

Zastřešení objektu bude provedeno jako systém plochých střech s kombinací vnitřního a 

vnějšího odvodnění. Systém skladeb střech je navržen firmou KUTNAR. Jedná se o 

ploché střechy s hmotnou železobetonovou konstrukcí. Navržená skladba střechy je 

kompaktní – jednoplášťová. 

Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou monolitickou stropní deskou  

tl. 200 mm a 220 mm. Na stropní desku bude jako první vrstva kladena parozábrana, která 

bude současně plnit funkci pojistné hydroizolace. Parozábrana je navržena jako bodově 

natavený asfaltový SBS pás s hliníkovou vložkou min. tl. 3,5 mm. Při realizaci pokládky 

parozábrany je nutné dbát zvýšenou opatrnost na provádění spojů a na její celistvost 

s ohledem na zajištění požadovaných difúzních vlastností. Parotěsná vrstva musí být 

vzduchotěsně napojena na veškeré navazující a prostupující konstrukce a vytažena min. 

300 mm nad její úroveň. Dle místa použití bude na parozábranu volně kladena vrstva 

tepelné izolace z kašírovaného polystyrenu EPS 100 S Stabil v min. tl. 160 mm. V rámci 

vrstvy tepelné izolace bude vytvořen spád pro odvodnění prostřednictvím spádových 

klínů. Je doporučeno klást ve dvou vrstvách s překládáním spár. Na střeše 7NP se 

předpokládá občasná pochůzka. Pro tyto pochůzky k zařízením na střeše budou 

vyznačeny pochůzí pásy. Vzhledem k tomu, že může dojít i ke šlápnutí mimo vyznačené 

pásy je skladba tepelné izolace rozdělena na vrstvu, která tvoří spád a je z kašírovaného 

polystyrenu EPS 100 S Stabil v min. tl. 80 mm a na vrstvu z kašírovaného polystyrenu 

EPS 150 S Stabil v min. tl. 80mm. 

Hydroizolace bude řešena u terasy v 7NP, kde bude část terasy tvořit zelená střecha. 

V tomto případě bude hydroizolační vrstva vytvořena položením hydroizolační fólie 
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z PVC-P určená pro vegetační střechy tl. 1,5 mm, která bude mechanicky kotvena 

v přesazích. 

Střecha nad 7NP je navržena z hydroizolační fólie určené k mechanickému kotvení, 

v místech pochůzích pásů v dvojité vrstvě s barevným odlišením 

Podhledy 

V prostoru společných chodeb bude proveden spuštěný rozebíratelný kazetový minerální 

podhled pro zakrytí rozvodů technických instalací. Jedná se o rastrový podhled skládaný 

z desek na bázi skelných (minerálních) vláken. Desky jsou navrženy v provedení 

s polozapuštěnou hranou. Kovový závěsný rošt podhledu je navržen v nerezavějícím 

hygienickém provedení s povrchovou úpravou v bílé barvě.  

Podhledy v koupelnách, případně na WC jsou navrženy z důvodu krytí 

probíhajících instalací. Zde je navržen podhled SDK. 

Výplně otvorů 

Okenní výplně bytového domu jsou navrženy s rámem z šestikomorových plastových 

profilů, s izolačním trojsklem s pokovením a s vyplněním mezer mezi skly vzácným 

plynem (např. argonem). Součinitel prostupu tepla zasklení je uvažován jako maximální 

návrhová hodnota 0,9 W/m2K. Rámeček izolačních skel bude volen jako „teplý“ 

z nerezové oceli nebo plastu (např. Swisspacer). Součinitel prostupu tepla rámem je 

uvažován jako maximální návrhová hodnota 1,7 W/m2K. Okenní rám bude proveden 

z vnitřní strany v barvě bílé a z vnější strany v barvě hnědé. 

Vstupní dveře a dveře do komerčních prostor budou provedeny z hliníku 

s přerušeným tepelným mostem, zasklené s bezpečnostním izolačním dvojsklem. Dveře 

budou opatřeny samozavíračem a stavěčem dveřního křídla. Garážová vrata jsou 

navržena jako nezateplená sekční vrata, elektricky ovládaná s dálkovým ovládáním a 

možností ručního ovládání v případě výpadku el. proudu. Vstupní dveře i garážová vrata 

budou provedeny v barvě šedé. 

Vstupní dveře do bytů budou dřevěné otočné bezpečnostní, opatřené 

bezpečnostním kováním a kukátkem. Dveře budou osazeny do typových ocelových 

zárubní. Vnitřní dveře v bytových jednotkách budou dřevěné otočně, osazené do 

dřevěných obložkových zárubní. Dveře bytových jednotek budou mít povrchovou úpravu 

fólii v barvě dubu. 

Hydroizolace 

Izolace proti tlakové vodě je řešena jako systém bílé vany. V úrovni 1PP jsou navrženy 

železobetonové konstrukce z vodonepropustného betonu. Tomu bude odpovídat 

provedení pracovních a dilatačních spár a provedení prostupů technických instalací. 

V mokrých provozech – ve sprchách – bude aplikován na stěnách a podlaze systém 

stěrkové hydroizolace. Stěrka bude aplikována na připravený očištěný vyrovnaný povrch 

podlahy či stěny pod dlažbu, případně obklad. Systém stěrkové hydroizolace tvoří 

penetrace podkladu, izolační stěrka na bázi syntetické pryskyřice, doplňky pro zatěsnění 

rohů a spojů (případně prostupů – vpusti), speciální tenkovrstvé lepidlo pro kladení 

obkladů a dlažby, spárovací hmota (flexibilní) a spárovací tmel (silikonový, vodotěsný, 

elastický, fungicidní apod.) 



  

31 

Truhlářské výrobky 

Vnitřní okenní parapety jsou navrženy z MDF desek s postformingovou hranou a 

povrchovou úpravou melaminovou fólií v bílé barvě. 

Vnitřní zábradlí schodiště bude osazeno masivním dřevěným madlem eliptického 

průřezu 40/30 mm. Madlo je součástí specifikace zábradlí. 

Zámečnické výrobky 

V navrženém bytovém domě jsou řešeny běžné zámečnické výrobky (např. ocelové 

zárubně u vstupních dveří do jednotlivých bytových jednotek) a dále zábradlí balkónů a 

teras. Nosná konstrukce tohoto zábradlí je navržena z uzavřených ocelových profilů 

s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Výplň bude provedena z kombinace 

tahokovu, bezpečnostního skla a desek CETRIS. Všechna zábradlí budou kotvena přes 

kotevní prvky do čel železobetonových balkónových nebo stropních desek. Ostatní 

zámečnické prvky budou provedeny ze žárově zinkované oceli. Na povrchovou úpravu 

některých zámečnických výrobků bude použit venkovní syntetický nátěr (1x základní, 2x 

vrchní krycí). 

U vstupu do objektu po levé straně budou osazeny poštovní schránky, každému 

bytu bude patřit jedna. Před vstupními dveřmi bude umístěn škrabák na boty. V garážích 

budou osazeny ochrany proti najetí do instalací TZB (kanalizace, plyn). Tyto ochrany 

budou opatřeny kosým žlutočerným nátěrem. 

Klempířské výrobky 

Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm 

bez další povrchové úpravy. Výlez na střechu je řešen jako kupolový světlík, do 

stavebního otvoru 1200×900 mm (např. firma LAMILUX). Parapety a oplechování bude 

prováděno do lepidla Enkolit.  

Podlahy 

Ve společných prostorech domu a v komerčních prostorech v 1NP a 2NP bude celková 

tloušťka konstrukce podlahy 140 mm. Tato konstrukce bude provedena jako těžká 

podlaha. Hromadné garáže a nájezdové rampy v 1 NP budou provedeny z nosné 

železobetonové konstrukce bez další povrchové úpravy. Bytové jednotky budou mít těžké 

podlahy celkové tloušťky 140 mm.  

Vzhledem k různorodosti prostor bytového domu jsou jednotlivé skladby 

podrobněji popsány v příslušných výkresech. 

Omítky 

Vnější fasáda objektu bude provedena jako dvouvrstvá. Na vyzdívky pláště je navržena 

jádrová omítka ze suchých maltových směsí, finálně opatřená probarvenou stěrkou na 

silikátové bázi. Na zdivo bude proveden cementový podhoz a na hotovou jádrovou 

omítku bude provedena v celé ploše lepící stěrka vyztužená sklotextilní sítí. V místě 

věnců, stropních konstrukcí a železobetonových stěn bude lepící stěrka přetažena přes 

kontaktní zateplení. Výztužná tkanina bude zdvojena v dostatečném rozsahu u přechodů 

mezi materiály a různými podkladními vrstvami. 

Vnitřní omítky budou ze suchých sádrových maltových směsí. Všechny omítky 

budou vysoké kvality, přebrušované, s vloženými podomítkovými hliníkovými 
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výztuhami nároží a hran (včetně ostění a nadpraží otvorů) s připojovacími dveřními a 

okenními profily. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a postavena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky 

zatížení a nepříznivé vlivy prostředí vznikající během výstavby a užívání, neměly za 

následek např.: zřícení celé stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření 

konstrukce, poškození části stavby deformací nosné konstrukce, poškození staveb v míře 

nepřiměřené původní příčině. Statický výpočet je součástí samostatné přílohy 

v projektové dokumentaci. 

2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Veškerá technická a technologická zařízení jsou řešeny v samostatné části projektové 

dokumentace.  

b) výčet technických a technologických zařízení 

Jednotlivá technická a technologická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána 

v samostatné části projektové dokumentace. 

2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je doloženo jako samostatná příloha v projektové 

dokumentaci a do bakalářské práce tato část není zahrnuta. 

2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně technické parametry konstrukcí jsou voleny v souladu s platnou ČSN 73 0540-2 – 

Tepelná ochrana budov. Podrobné řešení v samostatné příloze projektové dokumentace. 

b) energetická náročnost stavby 

Požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené vyhláškou č. 148/2007 Sb. o 

energetické náročnosti budov jsou splněny. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Pro bytový dům není navrženo žádné využití alternativních zdrojů energií. 

2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Všechny prostory s trvalým pobytem osob (pracoviště) budou mít zajištěné denní 

osvětlení. Obytné prostory budou větrány samotížně okenními otvory. Nucené větrání 

místností bytových jednotek je řešeno pouze u místností typu WC a koupelna. Větrání 

těchto místností je navrženo podtlakové, vzduch bude odváděn pomocí nástěnných a do 

stěny zabudovaných ventilátorů. Dále je nucené větrání v bytovém domě řešeno pro 

prostory jakou jsou garáže v 1PP (větrání podtlakové), sklepy v 1PP (větrání podtlakové), 

sklepy ve 3NP – 7NP (větrání rovnotlaké) a komerční prostory (větrání rovnotlaké). 

Zdrojem tepla bude teplovod vedený z nedaleké výměníkové stanice do technické 

místnosti, kde budou osazeny napojovací uzly pro jednotlivé okruhy a příprava TV. 

Otopný systém bude rozdělen na dvě větve: okruh komercí a okruh bytových jednotek. 
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Jako otopná plocha budou osazeny deskové radiátory. Před prosklenými plochami budou 

osazeny podlahové konvektory. V koupelnách bude osazen koupelnový registr. 

V blízkosti veřejné komunikace bude proveden přístřešek pro umístění kontejnerů 

pro uložení komunálního odpadu. 

Vnitřní vodovod a kanalizace je řešena v samostatné příloze projektové 

dokumentace. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, nebude obtěžovat své okolí žádnými 

vibracemi, hlukem či prašností. Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude 

minimální. 

2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena pro střední radonový index. 

V souladu s ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží jsou navržena a budou 

realizována opatření potřebná k zajištění zdravého životního prostředí uvnitř stavby. Pro 

ochranu před radonem je navržena minimálně dvouvrstvá hydroizolace, kdy jedna vrstva 

chrání konstrukci před vnikáním radonu z podloží.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba nevyžaduje ochranu před bludnými proudy, tyto účinky se nepředpokládají. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Území určené pro výstavbu není zasaženo takovou seizmickou činností, která by měla 

vliv na návrh stavebních konstrukcí. 

d) ochrana před hlukem 

V okolí bytového domu se nenacházejí významné zdroje hluku, které by ovlivňovaly 

stavbu, proto není vyžadována žádná ochrana před vnějším hlukem. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nachází v záplavovém území stoleté vody. Provedeno opatření tím, že podlaha 

komerčních prostor bude v úrovni 1,4 m nad terénem, kam dosahovala výška vody během 

poslední záplavy. 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Přípojka vody 

Nová přípojka vody pro bytový dům je navržena z tlakových polyetylénových trub PE 

DN 63×5,8 mm. Napojí se na stávající veřejný vodovod DN 100, LT. P5echod přes ulici 

Nezvalovu bude protlakem. Měření vody v objektu bytového domu bude v samostatném 

prostoru. 

Přípojka kanalizace 

Kanalizační přípojka bude odvádět dešťové vody z objektu a z komunikačních ploch a 

odpadní splaškové vody z objektu. Přípojka je navržena trub kameninových hrdlových 

DN 200 mm. Napojení bude provedeno útesem na stávající kanalizaci DN 600 mm v ul. 

Nezvalova, nad polovinu jejího profilu. Přípojka bude ukončená vstupní šachtou před 

hranicí soukromého pozemku. 
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Přípojka teplovodu 

V objektu budou osazeny napojovací uzly – dva pro přípravu topné vody a jeden pro 

přípravu teplé vody. Přípojka se připojí na stávající rozvod teplovodu na protilehlé straně 

ulice Nezvalova. Ve stěně objektu musí být osazena vodotěsná manžeta. Za odbočkou 

teplovodu bude osazena šachta s trojkombinací, která bude sloužit k uzávěru teplovodu, 

vypouštění a odvzdušnění. 

Přeložka VO 

Stavbou bude dotčeno vedení veřejného osvětlení v ulici Nezvalova. V místě budoucího 

parkoviště je stožár VO, který bude nutné zrušit a nahradit novým stožárem umístěným 

mimo parkoviště. V místě demontovaného stožáru bude stávající kabel naspojkován a 

prodloužen do nového stožáru. Další přeložka bude provedena v místě úpravy místní 

komunikace a nového vjezdu na hlavní parkoviště. Z důvodu rozšíření komunikace budou 

přeloženy stožáry č. 3, 5, 7 a 9. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojka vody 

- rozměry: DN 63×5,8 mm 

- délka: 20,90 m 

Přípojka kanalizace 

- rozměry: DN 200 mm 

- délka: 7,60 m 

Přípojka teplovodu 

- rozměry: 2xDN 80/160 mm  

- délka: 27,00 m 

4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Řešení dopravní obslužnosti objektu vychází ze stávajícího stavu území. Příjezd 

k bytovému domu je řešen napojením nově vybudovaného samostatného sjezdu na místní 

komunikaci o šíři 6 m – ulici Nezvalova. Na pozemku investora budou provedena 

venkovní parkovací stání na terénu, která budou umístěna podél nově vybudovaného 

sjezdu do garáží. Parkování je plně zajištěno hromadnými garážemi v bytovém domě. 

Přístup pěších bude veden po chodnících v ulici Nezvalova. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba bytového domu bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu na ulici 

Nezvalova výjezdem ze suterénních garáží v objektu. Toto napojení je řešeno jako 

dvoupruhová komunikace v šíři 6,0 m mezi obrubami. Konstrukce této vozovky bude 

převážně živičná. Délka vozovky bude cca 22,5 m s maximálním podélným sklonem 

1,54%. Ulice Nezvalova je řešena jako jednosměrná o šíři 6 m, po obou stranách 

lemována chodníkem. 

c) doprava v klidu 

Odstavná parkovací stání jsou navržena převážně jako vnitřní parkovací stání v suterénu 

bytového domu a v 1NP. Hromadné garáže jsou navrženy přes dvě podlaží – v 1PP bude 
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67 parkovacích stání a v 1NP 18 parkovacích stání. Celková kapacita garáží bude tedy 85 

parkovacích stání. Povrch garáží bude řešen jako železobetonová deska se vsypem. 

Venkovní parkovací plochy jsou zde navrženy pouze dvě – první se sedmi 

parkovacími místy před bytovým domem pro potřebu prodejen situovaných v 1NP a 

druhá s pěti parkovacími místy u vjezdu do garáží pro potřebu obyvatel. Parkovací plocha 

před objektem bude provedena ze zámkové dlažby. 

Veškeré parkovací plochy musí mít zajištěny parkovací stání pro osoby těžce 

pohybově postižené. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pro pěší provoz je navržen chodník, který povede podél jižní strany bytového domu a 

zároveň bude napojen ze dvou míst na stávající chodník. Napojení z jihozápadní strany 

je řešeno novým přechodem v prostoru dělícího ostrůvku. Z jihovýchodní strany bude 

přes rampu MÚK veden další přechod v návaznosti na stávající chodník na druhé straně 

komunikace. 

Cyklistické stezky v tomto případě nejsou řešeny. 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Objekt bude zabírat podstatnou část pozemku a budou zde provedeny minimální terénní 

úpravy. Výsadba a úprava okolí po dokončení stavby je součástí samostatné dokumentace 

– sadové úpravy. 

b) použité vegetační prvky 

Okolí objektu bude zatravněno, místy vysázeny nízké keře a půdopokryvné dřeviny. 

Severní a východní hrana pozemku bude osázena vyššími okrasnými keři a podél garáží 

budou použité ovíjivé popínavé rostliny na trelážích. Podrobnější popis použitých 

vegetačních prvků je součástí samostatné dokumentace – sadové úpravy. 

c) biotechnická opatření 

Stavba nevyžaduje žádná biotechnická opatření. 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

Novostavba bytového domu nevyvolá negativní dopad na životní prostředí. Provozem 

budovy nedojde ke znečištění ovzduší ani vody a kontaminace půdy je také vyloučena. 

Stavba svým užíváním nebude vytvářet žádný hluk. Předpokládá se vznik pouze 

směsného komunálního odpadu, který bude ukládán do kontejnerů a odvážen na skládku. 

Tříděný odpad bude ukládán do kontejnerů k tomu určených. 

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

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

a vazeb v krajině 

Stavba zachová ekologické funkce a vazby v krajině, nebude mít žádný vliv na okolní 

přírodu a krajinu – nevyskytují se zde žádné památné stromy, chráněné dřeviny a rostliny. 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Soustava chráněných území Natura 2000 je podložena směrnicí 2009/147/ES  

o ochraně volně žijících ptáků a směrnicí 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Dle potřebných podkladů zájmové 

území nepatří do vyhlášeného území Natura 2000. Stavba tedy nebude mít žádný 

negativní vliv na tuto soustavu chráněných území. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) 

Navrhovaná stavba bytového domu nepodléhá procesu posouzení EIA. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nově vznikají ochranná pásma u budovaných inženýrských sítí. Stavba nevyvozuje žádná 

další dodatečná a navrhovaná ochranná či bezpečnostní pásma. Nejsou stanovena žádná 

omezení ani podmínky ochrany podle právních předpisů. 

7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nevyžaduje žádná opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití 

staveb k ochraně obyvatelstva. 

8 Zásady organizace výstavby 

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

S výstavbou bytového domu bude potřeba elektrická energie a voda. Přípojky těchto sítí 

budou vybudovány před zahájením stavby. Napojení přípojek bude provedeno na nově 

vybudované přípojky pro objekt, které budou vybudovány v předstihu na hranici 

staveniště tak, aby je bylo možné použít i pro stavbu. Spotřeba vody pro prostor zařízení 

staveniště bude záviset na počtu pracovníků a velikosti a vybavení sociálního zařízení. 

Pro měření odběrů pro potřeby stavby bude na vybudované sítě umístěn dočasně 

elektroměr i vodoměr. Přípojka kanalizace pro zařízení staveniště bude napojena na nově 

vybudovanou přípojku kanalizace do kanalizační šachty.  

Stavební materiál bude na stavbu dovážen průběžně v rámci právě probíhající etapy 

výstavby, kvůli minimalizaci skladovacích ploch. 

b) odvodnění staveniště 

Odvádění srážkových vod ze staveniště je navrženo jako povrchové vsakováním do 

okolního terénu. Odvodnění bude zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení staveniště 

včetně vnitrostaveništních komunikací. Při odvodnění staveniště nesmí být narušeny ani 

nijak znečištěny odtoková zařízení pozemník komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 

staveništi. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno vjezdem z ulice 

Nezvalova. Jedná se o napojení na stávající komunikaci vybudováním zpevněné plochy 

ze štěrkové drtě frakce 32/63 tl. 200 mm. 
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Napojení staveniště na technickou infrastrukturu bude řešeno vybudováním 

potřebných přípojek pro objekt s předstihem před zahájením výstavby a následně bude 

řešeno napojení přípojek pro zařízení staveniště. Přípojka vody bude opatřena dočasně 

vodoměrem a přípojka elektrické energie bude také dočasně opatřena elektroměrem. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Realizace bytového domu částečně ovlivní okolní stavby, pozemky a dopravní 

infrastrukturu především zvýšeným hlukem, prašností a vibracemi. Na staveništi budou 

provedena veškerá opatření, která povedou ke snížení těchto negativních vlivů. Pro 

snížení prašnosti bude na stavbě v suchých dnech prováděno kropení a opatrná 

manipulace s prašnými materiály. Pro hluk budou stanoveny maximální hodnoty, které 

bude nutné striktně dodržovat. V průběhu výstavby bude dodržován noční klid a práce 

budou prováděny pouze v denních hodinách. 

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

kácení dřevin 

Příprava území pro stavbu vyžaduje demolici stávajících objektů a zpevněné pochůzí 

plochy. Z důvodu výstavby bytového domu, který je umístěn téměř na celém pozemku 

bylo v přípravné fázi stavby vydáno povolení o kácení 27ks stromů a keřů. Tato rozsáhlá 

asanace bude částečně nahrazena kvalitní sadovou úpravu okolí bytového objektu. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Rozsah staveniště je vymezen dočasnou hranicí staveniště, která se liší od hranice 

pozemku investora. Staveniště se rozkládá přes celý pozemek investora – p. č. 959/32. 

Dále bude proveden dočasný zábor na pozemku p. č. 1111/4, kde bude vybudována 

staveništní komunikace a skládky materiálu. Při provádění betonáže pomocí čerpadel 

betonové směsi dojde k dočasnému záboru i na pozemcích p. č. 959/17 a p. č. 959/7. 

Dočasné zábory pozemků, které nevlastní investor, musí být po ukončení stavebních prací 

uvedeny do původního stavu. Před zahájením stavby je nutné projednat dočasné zábory 

cizích pozemků s příslušnými orgány a vlastníky pozemků. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

V průběhu výstavby budou vznikat odpady, které budou likvidovány výlučně 

v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci těchto odpadů (např. skládky odpadů, 

sběrné dvory, spalovny apod.). V rámci demoliční činnosti na stavbě bude vznikat odpad, 

který bude roztříděn na jednotlivé složky, poté zatříděn dle katalogu odpadů a následně 

uložen na skládku odpadů. Část odpadů lze zpětně využít při stavebních prací, ostatní 

odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. 

Druhy produkujících odpadů: obaly (papírové, plastové, dřevěné), stavební a 

demoliční odpady (beton, cihly, dřevo, sklo, plasty atd.) 

Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů. 

Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned 

vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci zemních prací se předpokládá s odtěžením zeminy cca 2 358 m3. Tato zemina 

bude odvezena na skládku, případně na násypy jiných staveb v okolí. Malá část, přibližně 

500 m3 bude uložena na mezideponii na pozemku investora a případně použita na zásypy 

a terénní úpravy. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu 

tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 

Odpady je nutné třídit a skladovat na příslušných skládkách a dále likvidovat pouze 

na místech k tomu určených.  

V průběhu realizace nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. zvýšenou 

prašností, pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů 

proti odfouknutí. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 

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

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Během výstavby je nutné používat techniku, která je v řádném technickém stavu. 

Staveniště musí být oploceno, aby se zabránilo vniknutí nepovoleným osobám na stavbu. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni BOZP a musí dodržovat veškerá nařízení vlády a 

příslušné předpisy. 

Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na staveništi se budou 

pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je pravděpodobná nutnost 

přítomnosti koordinátora bezpečnosti. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro jejich 

bezbariérová užívání. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště musí být osazeny dočasné jednoduché dopravní značení 

upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště a vyznačen zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám. Další dopravní inženýrské značení proběhne v období betonáže 

pomocí čerpadla betonové směsi, kdy dojde k dočasnému záboru komunikace ul. 

Nezvalova a provoz na komunikaci bude omezen na šířku min. jednoho jízdního pruhu. 

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

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

Při dodržení technologií výstavby daných materiálů není zapotřebí stanovovat speciální 

podmínky pro provádění stavby. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení: únor 2015 

Dokončení: březen 2017 

Postup výstavby: zemní práce 

 hrubá spodní stavba 

 hrubá vrchní stavba: květen 2015 – září 2016  

 střešní konstrukce 

 dokončovací práce  
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1 Základní informace 

V této kapitole jsou řešeny veškeré důležité body dopravy potřebného materiálu na 

staveniště. Jedná se především o dopravu bednění, výztuže, čerstvé betonové směsi a 

prefabrikovaných dílců. Řešená problematika dopravy materiálu a situace stavby je 

podrobněji znázorněna ve výkrese č. B. 1. – Dopravní trasy materiálu a ve výkrese  

č. B. 3. – Zařízení staveniště. 

Stavba se nachází v centru města Olomouce, k. ú. Hodolany na parcele 959/32. 

Pozemek leží na konci ulice Nezvalova. Tato ulice je značená jako jednosměrná – vjezd 

je možný pouze z třídy Kosmonautů a výjezd vede přes ulici Vejdovského opět na třídu 

Kosmonautů. Přístup na pozemek je umožněn přímo z ulice Nezvalova. Šíře vozovky 

ulice Nezvalova a ulice Vejdovského je 6,0 m. 

 
 Obr. 1 – Poloha staveniště bytového domu 

2 Trasa 1 – doprava systémového bednění 

Název firmy: Logistický park GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. 

Sídlo firmy: Hněvotín 430, 783 44 Hněvotín 

Vzdálenost: 8,4 km 

Doba dopravy: cca 11 minut 

Vozidlo: Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2648 L 6x4 

s valníkovou nástavbou 

Rozměry vozidla: délka – 10 200 mm, šířka – 2 550 mm, výška – 3 600 mm 
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Obr. 2 – Dopravní trasa nákladního automobilu z Logistického parku na místo stavby 

Prvky systémového bednění budou na staveniště dopraveny pomocí nákladního 

automobilu s valníkovou nástavbou z logistického parku ve Hněvotíně. Délka plánované 

trasy je 8,4 km a předpokládaná doba jízdy je cca 11 minut. Řešený objekt se nachází 

v zastavěném centru města Olomouce, proto je trasa částečně vedena i přes střed města a 

není možné se této části vyhnout. Zbývající část trasy je vedena po obchvatu. Na trase je 

řešeno 10 bodů zájmů a žádný z těchto bodů není kritický. Nejedná se o nadměrný náklad, 

proto není nutné zajistit povolení pro nadrozměrnou dopravu. Cesty jsou navrženy pro 

provoz nákladní automobilové a kamionové dopravy. 

 
Obr. 3 – Bod B – Logistický park GEMO OLOMOUC, s.r.o. 
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1. Napojení komunikace logistického centra na ulici Na Statkách 

Pří výjezdu z logistického centra pojede nákladní automobil rovně. Po cca 150 m 

od výjezdu nákladní automobil odbočí doprava na ulici Na Statkách. Komunikace v tomto 

místě vyhovuje potřebnému poloměru otáčení 16,0 m. 

 
Obr. 4 – Bod B-1 (odbočka na ulici Na Statkách) 

2. Odbočení z ulice Na Statkách na silnici číslo 570 

Po dalších 100 m nákladní automobil odbočí doleva a napojí se na místní komunikaci 

číslo 570 směrem na Nedvězí. Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému 

poloměru otáčení 15,0 m. 

 
Obr. 5 – Bod B-2 (odbočka na silnici číslo 570) 

3. Podjezd pod mostem rychlostní komunikace R46 na silnici číslo 570 

Po odbočení nákladní automobil pojede rovně směr Nedvězí a podjede most rychlostní 

komunikace R46. Podjezd vyhovuje svou světlou výškou 5,0 m pro průjezd nákladního 

automobilu 

 
Obr. 6 – Bod B-3 (podjezd mostu silnice R46) 
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4. Nájezd na rychlostní komunikace R46 ze silnice číslo 570 

Za podjezdem se nákladní automobil napojí na nájezd na rychlostní komunikace R46. Po 

této silnici bude pokračovat cca 4 km. Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému 

poloměru otáčení 22,0 m. 

 
Obr. 7 – Bod B-4 (nájezd na R46) 

5. Podjezd pod mostem rychlostní komunikace R35 na rychlostní komunikaci R46 

Při jízdě po rychlostní komunikaci R46 směrem do centra města Olomouce nákladní 

automobil podjede most rychlostní komunikace R35. Podjezd vyhovuje svou světlou 

výškou 4,8 m pro průjezd nákladního automobilu. 

 
Obr. 8 – Bod B-5 (podjezd mostu R35) 

6. Nájezd z ulice Brněnská na ulici Vellkomoravská 

Z rychlostní komunikace R46 (ulice Brněnská) sjede nákladní automobil na silnici číslo 

635 (ulice Velkomoravská). Po této komunikaci bude automobil pokračovat 2,6 km 

směrem na Velkou Bystřici. Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru 

otáčení 50,0 m. 

 
Obr. 9 – Bod B-6 (nájezd na ulici Velkomoravská) 
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7. Sjezd z ulice Tovární na ulici Jeremenkova 

Ze silnice číslo 635 (ulice Tovární) sjede nákladní automobil na ulici Jeremenkova 

směrem k hlavnímu nádraží města Olomouce. Komunikace v tomto místě vyhovuje 

potřebnému poloměru otáčení 35,0 m. Při sjezdu nákladní automobil podjede právě silnici 

číslo 635. Podjezd vyhovuje svou světlou výškou 4,8 m pro průjezd nákladního 

automobilu. 

 
Obr. 10 – Bod B-7 (podjezd mostu ulice Tovární) 

 
Obr. 11 – Bod B-7 (podjezd mostu ulice Tovární) 

8. Kruhový objezd na ulici Jeremenkova 

Za sjezdem z ulice Tovární projede nákladní automobil kruhovým objezdem. Zvolí druhý 

výjezd vpravo směr hlavní nádraží města Olomouce. Kruhový výjezd svým poloměrem 

vyhovuje pro potřebný poloměr otáčení 20,0 m. Po této silnici bude pokračovat cca  

400 m. Na konci ulice Jeremenkova je světelná křižovatka, na které nákladní automobil 

odbočí doleva na třídu Kosmonautů. 
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Obr. 12 – Bod B-8 (kruhový objezd) 

9. Odbočení z třídy Kosmonautů na ulici Nezvalova 

Za světelnou křižovatkou pojede nákladní automobil 200 m po třídě Kosmonautů a pak 

odbočí do první uličky vpravo na ulici Nezvalova. Komunikace v tomto místě vyhovuje 

potřebnému poloměru otáčení 18,0 m. 

 
Obr. 13 – Bod B-9 (odbočka na ulici Nezvalova) 

10. Odbočení směr místo stavby na ulici Nezvalova 

Po cca 100 m jízdy po ulici Nezvalova odbočí nákladní automobil doprava a pojede 

dalších 250 m na konec ulice, kde se na pravé straně nachází místo stavby. Komunikace 

v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru otáčení 9,0 m. 

 
Obr. 14 – Bod B-10 (odbočka v ulici Nezvalova) 
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3 Trasa 2 – doprava čerstvé betonové směsi 

Název firmy: Logistický park GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o. 

Sídlo firmy: Hněvotín 430, 783 44 Hněvotín 

Vzdálenost: 8,4 km 

Doba dopravy: cca 11 minut 

Vozidlo: Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C na podvozku Mercedes-

Benz Actros 2648 L 6x4 

Rozměry vozidla: délka – 10 200 mm, šířka – 2 550 mm, výška – 3 600 mm 

Trasa pro dopravu čerstvé betonové směsi autodomíchávačem bude totožná jako 

trasa 2. Pro dopravu bude použit podvozek nákladního automobilu Mercedes-Benz 

Actros a nástavbou bubnu pro míchání betonové směsi. Všechny řešené body u trasy 2 

jsou totožné a žádný z těchto bodů není kritický i pro trasu dopravy čerstvé betonové 

směsi. Nejedná se o nadměrný náklad, proto není nutné zajistit povolní pro nadrozměrnou 

dopravu. Cesty jsou navrženy pro provoz nákladní automobilové a kamionové dopravy. 

4 Trasa 3 – doprava betonářské výztuže a prefabrikovaných dílců 

Název firmy: IP systém a.s. 

Sídlo firmy: U Panelárny 573/3, 772 00 Olomouc 

Vzdálenost: 4,8 km 

Doba dopravy: cca 10 minut 

Vozidlo: Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2648 L 6x4 

s valníkovou nástavbou 

Rozměry: délka 10 200 mm, šířka – 2 550 mm, výška – 3 600 mm 

 
Obr. 15 – Dopravní trasa nákladního automobilu z firmy IP systém na místo stavby 
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Doprava výztuže jednotlivých prvků konstrukce skeletu a prefabrikovaných dílců 

bude na staveniště zajištěna firmou IP systém. Prvky budou dopraveny pomocí 

nákladního automobilu s valníkovou nástavbou ze sídla firmy v Olomouci, městské části 

Chválkovice. Délka plánované trasy je 4,8 km a předpokládaná doba jízdy je cca 10 

minut. Trasa je vedena nejvíce vhodnou cestou středem města k řešenému objektu. Část 

trasy 3 je z části shodná s trasou 1 – odbočení na ulici Jeremenkova, následně průjezd 

kruhovým objezdem a zbývající část cesty na místo staveniště.  

Zvolená trasa má 9 bodů zájmů a žádný z nich není kritický. Poslední tři body v této 

trase jsou shodné s bodem 8, bodem 9 a bodem 10 z trasy 1. U této trasy se opět nejedná 

o nadměrný náklad, proto není nutné zajistit povolní pro nadrozměrnou dopravu. Většina 

cest v této trase je navržena pro provoz nákladní automobilové dopravy. 

 
Obr. 16 – Bod C – IP systém 

1. Výjezd z firmy IP systém 

Při výjezdu z firmy IP systém pojede nákladní automobil ulicí U panelárny, zabočí doleva 

a následně hned doprava. Komunikace v obou místech vyhovuje potřebnému poloměru 

otáčení – v prvním místě 19,0 m a ve druhém místě 10,0 m. Po odbočení bude pokračovat 

cca 700 mm rovně po ulici U panelárny a ulici Na zákopě. 

 
Obr. 16 – Bod C-1 (výjezd z místa dodávky) 
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2. Odbočení z ulice Na zákopě na ulici Roháče z Dubé 

Na konci ulice Na zákopě nákladní automobil odbočí doprava na ulici Roháče z Dubé. 

Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru otáčení 18,0 m. Za 

odbočením na ulici Roháče z Dubé se nachází železniční trať, která neomezuje dopravu 

nákladního automobilu. 

3. Napojení z ulice Roháče z Dubé na ulici Pavlovická 

Po cca 120 m od předchozího odbočení nákladní automobil přijede na světelnou 

křižovatku a odbočí doleva na ulici Pavlovická. Komunikace v tomto místě vyhovuje 

potřebnému poloměru otáčení 8,0 m. 

 
Obr. 17 – Bod C-2 a C-3 (odbočení z ulice Na zákopě a napojení na ulici Pavlovická) 

4. Odbočení na ulici Pavlovická 

Po 100 m od světelné křižovatky je nutné, aby nákladní automobil odbočil doleva na ulici 

Pavlovická a následně pokračoval 1,8 km rovně po ulici Pavlovická. Ta se dále mění na 

ulici Divišova a poté na ulici Hodolanská. Komunikace v místě odbočení vyhovuje 

potřebnému poloměru otáčení 15,0 m. 

 
Obr. 18 – Bod C-4 (odbočení na ulici Pavlovická) 

 

 

 



  

51 

5. Odbočení na ulici Tovární z ulice Hodolanská 

Z ulice Hodolanská se nákladní automobil napojí na silnici číslo 635 (ulice Tovární). 

Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru otáčení 27,0 m. 

 
Obr. 19 – Bod C-5 (odbočení na ulici Tovární) 

6. Sjezd z ulice Tovární na ulici Jeremenkova 

Za 1,7 km nákladní automobil sjede ze silnice 635 (ulice Tovární) a napojí se na ulici 

Jeremenkova. Od tohoto místa bude trasa shodná s trasou 1. Komunikace tohoto sjezdu 

vyhovuje potřebnému poloměru otáčení 75,0 m. 

 
Obr. 20 – Bod C-6 (sjezd na ulici Jeremenkova) 
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1  Položkový rozpočet s výkazem výměr 

Položkový rozpočet s výkazem výměr byl zpracován pro hrubou vrchní stavbu – 

monolitický skelet – v programu BUILDPower. Je přiložen v příloze č. B. 2. – Položkový 

rozpočet s výkazem výměr.
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1 Obecné informace o stavbě 

1.1. Obecná charakteristika 

Název stavby: Bytový dům v Olomouci 

Charakter stavby: Novostavba bytového domu 

Místo stavby: ul. Nezvalova 1293/2A, 779 00 Olomouc 

Katastrální území: Olomouc – Hodolany 

Parcelní číslo pozemku: 1148/2, st. 2200, 959/32, 

Investor: EG CITY s.r.o. 

 ul. Pod Špejcharem 695, 156 00 Praha – Zbraslav 

1.2. Obecné informace o stavbě 

Novostavba bytového domu se nachází na ulici Nezvalova v zastavěné části města 

Olomouc v katastrálním území Hodolany. V okolí objektu převažuje zástavba bytových 

domů. Na jižní straně lemuje pozemek silnice a na jihozápadní straně je volný prostor se 

zpevněnou plochou určen převážně k parkování.  

Bytový dům má přibližně obdélníkový půdorys o rozměrech 47,40 × 33,10 m a 

zabírá podstatnou část pozemku. Objekt bytového domu je řešen jako osmipodlažní 

budova, kde je jedno podlaží podzemní a zbývajících sedm podlaží je řešeno jako 

nadzemní podlaží. Celková výška objektu činí cca 27,0 m včetně prvního podzemního 

podlaží. Objekt tvoří převážně bytové jednotky, avšak jsou zde nevrženy i komerční 

prostory, ordinace a hromadné garáže pro obyvatele domu. V 1PP se nachází pouze 

hromadné garáže. Vstup do objektu do bytové části je možný z jihovýchodní strany 

v 1NP. Pro komerční prostory a ordinace lékařů je vybudován samostatný vstup 

z jihozápadní strany v 1NP. Vjezd do garáží je umístěn vedle vstupu do objektu do bytové 

části – na jihovýchodní straně. V 1NP jsou především komerční prostory, hromadné 

garáže a domovní vybavení bytového domu (poštovní schránky, kočárkárna, technické 

zázemí, technologie VZT apod.). V 2NP jsou na větší části patra komerční prostory, dále 

sklepní kóje a na jižní straně tohoto patra jsou umístěny 3 bytové jednotky. Ve zbývajících 

podlažích (3NP, 4NP, 5NP, 6NP, 7NP) jsou bytové jednotky. 

Objekt je založen na vrtaných pilotách kvůli složitým základovým poměrům. Piloty 

podporují železobetonovou základovou desku tl. 300 mm. Umístění pilot je řešeno vždy 

v místě soustředěného bodového zatížení (sloup). Pod každým sloupem je umístěna pilota 

příslušné dimenze. Hydroizolace spodní stavby před tlakovou vodou je řešena jako tzv. 

bílá vana (vodostavební beton s těsnícími systémy).  

Nosný systém objektu tvoří vyzdívaný monolitický skelet – železobetonové sloupy, 

železobetonové stropní desky podporované průvlaky a železobetonové ztužující stěny. 

Stropní konstrukce všech podlaží jsou řešeny jako monolitické stropní desky o tloušťce 

200 až 250 mm vyztužené Kari sítěmi a v místech většího zatížení i přídavnými pruty 

z betonářské oceli 10505 (R). Ztužení objektu je především pomocí průvlaků. Na celkové 

únosnosti se podílí i nosné stěny zděné (např. schodišťové stěny). 

Obvodové zdivo je navrženo pouze jako výplňové z cihelných tvarovek tloušťky 

300 mm (POROTHERM 30 P+D). Mezibytové nenosné stěny jsou vyzděny 

z termoizolačních bloků POROTHERM 30 AKU a POROTHERM AKU MK 25 P+D. 
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V objektu jsou navržena dvě tříramenná schodiště z prefabrikovaných 

železobetonových ramen. V zrcadle schodiště je umístěna výtahová šachta o rozměrech 

2,10 × 2,05 m. Stěny výtahové šachty jsou provedeny z monolitického betonu tl. 150 mm. 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s vnitřním a vnějším 

odvodněním. 

1.3. Obecné informace o procesu 

Předmětem technologického předpisu je železobetonový monolitický skelet bytového 

domu v Olomouci. Jedná se o železobetonové sloupy, ztužující železobetonové stěny, 

monolitické výtahové šachty a monolitické železobetonové stropní desky podporované 

průvlaky. 

 Bednění jednotlivých konstrukcí bude zajištěno z půjčovny v Olomouci. Bude 

použito systémové bednění DOKA pro sloupy, stěny, průvlaky a stropy. Z firmy IP 

systém bude dovezeno potřebné množství Kari sítí a svázaná výztuž jednotlivých prvků 

konstrukce. Doprava betonové směsi na stavbu bude zajištěna autodomíchávači 

z betonárky v Logistickém parku GEMO OLOMOUC. Doprava betonu přímo na stavbě 

do bednění bude zajištěna čerpadlem betonové směsi. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní desky jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Tloušťka stropních 

desek není v každém podlaží stejná (strop nad 1PP až 2NP – tl. 250 mm, strop nad 3NP 

až 6NP – tl. 220 mm, strop nad 7NP – tl. 200 mm). Ke stropním deskám jsou připojeny 

balkónové desky o tloušťce 180 mm. Dle návrhu statika jsou použity izolační nosníky, 

které přeruší tepelný most mezi balkónovou deskou a stropní konstrukcí. Okraje stropních 

desek lemují železobetonové průvlaky, které zároveň tvoří i nadokenní překlad. Ztužení 

objektu je dále provedeno umístěním průvlaků v 3NP – 7NP v každém poli v severní části 

objektu. Veškeré vodorovné konstrukce jsou z betonu C25/30 XC1. Vyztužení stropních 

desek je především Kari sítěmi a v místech většího zatížení přídavnými pruty z oceli 

10505 (R). Průvlaky jsou vyztuženy pruty betonářské oceli 10505 (R)  

Svislé konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce tvoří sloupy, ztužující stěny a výtahové šachty. 

Železobetonové sloupy jsou navrženy z betonu C30/37 XC1 o průřezech 300/300 mm až 

400/500 mm. Vyztužení sloupů je provedeno z betonářské oceli 10505 (R). 

Železobetonové ztužující stěny tloušťky 300 mm a stěny výtahových šachet tloušťky 150 

mm jsou z betonu C25/30 XC1 (výjimka: ZT3 v 2NP provedeno z betonu C30/37). 

Vyztužení stěn je provedeno z betonářské oceli 10505 (R), popřípadě Kari sítí. 

Schodiště 

Schodiště je navrženo jako prefabrikované. Jedná se o tříramenné schodiště tvořené 

prefabrikovanými železobetonovými deskami se stupni. Ramena budu osazena na stropní 

desky (případně podesty) a střední rameno do nosné stěny přes konzoly omezující šíření 

hluku. Přímé jednoramenné schodiště mezi prvním a druhým nadzemním podlažím 

v komerční části je navrženo jako železobetonové monolitické vetknuté do ztužující 

stěny. Toto schodiště je z betonu C25/30 XC1 a je vyztuženo třemi Kari sítěmi a výztuží 

10505 (R). 
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2 Připravenost a převzetí staveniště  

2.1. Převzetí pracoviště 

Staveniště bylo předáno a převzato mezi investorem a zhotovitelem stavby. Hrubou 

vrchní stavbu bude provádět stejná firma, která prováděla předešlé práce, proto k předání 

staveniště nyní nedochází. O převzetí staveniště byl sepsán předávací protokol a zápis do 

stavebního deníku. Nyní bude předáno pracoviště, ke kterému dojde v předem 

smluveném termínu.  

Před předáním pracoviště musí být dokončeny všechny předchozí práce v plném 

rozsahu a vše musí být v souladu s projektovou dokumentací. Za předchozí práce se 

považují především zemní práce, založení objektu a provedení hrubé spodní stavby 

včetně stropu nad 1PP. Všechny konstrukce hrubé spodní stavby musí být vyzrálé, 

správně provedené v požadované kvalitě a umístěné na správných místech. Ze stropní 

konstrukce nad 1PP musí být vytažena potřebná výztuž pro uchycení sloupů a stěn hrubé 

vrchní stavby. Tato výztuž musí být na koncích ohnutá z důvodu bezpečnosti pracovníků. 

Kontrola předchozích prací bude provedena vizuálně i měřením. Je nutné, aby u 

kontroly byli přítomni zástupci dotčených stran (zástupce zhotovitele předchozích prací, 

zástupce zhotovitele hrubé vrchní stavby, technický dozor investora a případně i investor 

stavby). Následně bude pracoviště předáno. Vyplní se předávací protokol o předání 

pracoviště a vše se řádně zapíše do stavebního deníku. Zápis i protokol bude podepsán 

příslušnými osobami. 

2.2. Připravenost staveniště 

Přístup na staveniště je řešen přímo z přiléhající ulice Nezvalova. Je nutné, aby přístupová 

i staveništní cesta byla zpevněná a dostatečně únosná. Tyto cesty budou sloužit pro 

veškerou dopravní obsluhu – autodomíchávače, čerpadla betonové směsi, nákladní 

automobily. Zpevněná plocha komunikace bude sloužit částečně i pro možnost očištění 

automobilů před výjezdem ze staveniště. 

Kolem celého obvodu staveniště je vybudováno oplocení mobilním plotem od 

firmy Tempoline ve výšce min. 2,0 m. Vjezd na staveniště je opatřen uzamykatelnou 

bránou. Po obvodě staveniště budou na oplocení umístěny cedule s upozorněním a 

zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

V průběhu stavby je nutné zajistit napojení na rozvod vody a elektřiny. Přívod vody 

pro provozní účely je nutný především pro ošetřování betonu vlhčením, pro čištění 

bednění, nářadí a strojů a pro případné míchání betonové směsi. Rozvod elektřiny bude 

sloužit převážně pro mobilní buňky, případně stroje, které je nutné napojit na elektřinu. 

Napojení na rozvod vody a elektřiny bude řešeno přípojkami na nově vybudované sítě 

pro objekt.  

Pro potřebu pracovníků budou na staveništi zřízeny mobilní buňky různého typu – 

kanceláře, šatny, umývárny, toalety. Všechny buňky (pobytové i sanitární) budou 

napojeny na rozvod elektrické energie, který je pro staveniště vybudován. Sanitární 

kontejnery budou dále napojeny na rozvod vody a kanalizace. Dané přípojky jsou 

podrobněji popsány v kapitole č. 5 – Technická zpráva zařízení staveniště. 

Na staveništi je postaven věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC-H 8 Fr.tronic, který 

zajistí manipulaci s materiálem. Jeřáb je založen na panelech a zpevněné ploše. 
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Další zpevněná a odvodněná plocha na staveništi musí být pro skládku materiálu. 

Zde se bude skladovat především výztuž a prvky bednění, případně další materiál. Dále 

bude na staveništi uzamykatelný sklad pro uschování nářadí a drobného materiálu.  

3 Materiál, doprava, skladování 

3.1. Materiál 

 Bednění sloupů 

Pro bednění sloupů o rozměrech 300 × 300 mm, 300 × 500 mm a 400 × 500 mm bude 

použito bednění DOKA Framax Xlife s univerzálním prvkem o šířce 0,90 m. 

V jednotlivých podlažích jsou navrženy různé výšky sloupů, proto bude bednění půjčeno 

na každé podlaží zvlášť s odlišným výškovým rastrem prvků. 

Bednění 1NP – 48 sloupů 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×0,90 m 158 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×1,35 m 128 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 72 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×3,30 m 64 ks 

Rychloupínač RU Framax 472 ks 

Univerzální svorka Framax 10 – 16 cm 1 192 ks 

Kotevní matka s podložkou 15,0 1 192 ks 

Opěra bednění 340 96 ks 

Bednění 2NP – 47 sloupů 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×0,90 m 108 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×1,35 m 24 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 144 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×3,30 m 20 ks 

Rychloupínač RU Framax 216 ks 

Univerzální svorka Framax 10 – 16 cm 940 ks 

Kotevní matka s podložkou 15,0 940 ks 

Opěra bednění 340 94 ks 

Bednění 3NP – 42 sloupů 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 168 ks 

Univerzální svorka Framax 10 – 16 cm 672 ks 

Kotevní matka s podložkou 15,0 672 ks 

Opěra bednění 340 84 ks 

Pozn.: bednění pro sloupy 4NP a 5NP je totožné s bedněním pro 3NP 

Bednění 6NP – 40 sloupů 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 160 ks 

Univerzální svorka Framax 10 – 16 cm 640 ks 

Kotevní matka s podložkou 15,0 640 ks 

Opěra bednění 340 80 ks 
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Bednění 7NP – 31 sloupů 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×0,90 m 48 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×1,35 m 48 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 96 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×3,30 m 4 ks 

Univerzální svorka Framax 10 – 16 cm 596 ks 

Kotevní matka s podložkou 15,0 596 ks 

Opěra bednění 340 62 ks 

 Bednění stěn 

Na monolitické ztužující stěny o tloušťce 300 mm bude použito rámové bednění DOKA 

Framax Xlife. V jednotlivých podlažích je navržen odlišný počet ztužujících stěn, proto 

bude bednění půjčeno na každé podlaží zvlášť s různým množstvím jednotlivých prvků. 

Bednění 1NP 

Rámový prvek Framax Xlife 1,35×2,70 m 38 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90×1,35 m 10 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 20 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90×3,30 m 10 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,60×1,35 m 40 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,60×2,70 m 22 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,60×3,30 m 40 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×0,90 m 8 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 8 ks 

Vyrovnávací hranol, šířka 10 cm 2 ks 

Vyrovnávací hranol, šířka 5 cm 2 ks 

Rychloupínač RU Framax 524 ks 

Uni upínač Framax 8 ks 

Upínací kolejnice Framax 0,60 m 6 ks 

Kotevní tyč 15,0 mm 134 ks 

Kotevní matka s podložkou 15,0 340 ks 

Trubka z umělé hmoty 22,0 mm 134 ks 

Univerzální konus 22 mm 268 ks 

Uzavírací zátka 268 ks 

Univerzální svorka Framax 10 – 16 cm 72 ks 

Opěra bednění 340 IB 14 ks 

Odbedňovací roh I Framax 1,35 m 8 ks 

Odbedňovací roh I Framax 2,70 m 4 ks 

Odbedňovací roh I Framax 3,30 m 4 ks 

Bednění 2NP 

Rámový prvek Framax Xlife 1,35×2,70 m 22 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90×0,90 m 6 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90×1,35 m 6 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 40 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90×3,30 m 8 ks 



  

62 

Rámový prvek Framax Xlife 0,60×1,35 m 20 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,60×2,70 m 24 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,60×3,30 m 20 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×0,90 m 10 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 10 ks 

Vyrovnávací hranol šířka 10 cm 4 ks 

Rychloupínač RU Framax 392 ks 

Uni upínač Framax 8 ks 

Upínací kolejnice Framax 0,60 m 6 ks 

Kotevní tyč 15,0 mm 137 ks 

Kotevní matka s podložkou 15,0 370 ks 

Trubka z umělé hmoty 22,0 mm 137 ks 

Univerzální konus 22 mm 274 ks 

Uzavírací zátka 274 ks 

Univerzální svorka Framax 10 – 16 cm 96 ks 

Opěra bednění 340 IB 16 ks 

Odbedňovací roh I Framax 1,35 m 4 ks 

Odbedňovací roh I Framax 2,70 m 4 ks 

Odbedňovací roh I Framax 3,30 m 4 ks 

Bednění 3NP 

Rámový prvek Framax Xlife 0,60×2,70 m 4 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,60×3,30 m 20 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 24 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90×3,30 m 4 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 1,35×2,70 m 8 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 2 ks 

Vyrovnávací hranol šířka 10 cm 8 ks 

Rychloupínač RU Framax 108 ks 

Uni upínač Framax 8 ks 

Upínací kolejnice Framax 0,60 m 4 ks 

Kotevní tyč 15,0 mm 46 ks 

Kotevní matka s podložkou 15,0 140 ks 

Trubka z umělé hmoty 22,0 mm 46 ks 

Univerzální konus 22 mm 92 ks 

Uzavírací zátka 92 ks 

Univerzální svorka Framax 10 – 16 cm 48 ks 

Opěra bednění 340 IB 6 ks 

Odbedňovací roh I Framax 3,30 m 4 ks 

Pozn.: bednění pro ztužujících stěn 4NP, 5NP a 6NP je totožné s bedněním pro 3NP 

Bednění 7NP 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90×3,30 m 6 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 14 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,60×1,35 m 20 ks 
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Rámový prvek Framax Xlife 0,60×2,70 m 22 ks 

Rámový prvek Framax Xlife 0,90×1,35 m 4 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×2,70 m 2 ks 

Univerzální prvek Framax Xlife 0,90×3,30 m 2 ks 

Vyrovnávací hranol šířka 10 cm 2 ks 

Rychloupínač RU Framax 104 ks 

Uni upínač Framax 4 ks 

Upínací kolejnice Framax 0,60 m 4 ks 

Kotevní tyč 15,0 mm 38 ks 

Kotevní matka s podložkou 15,0 92 ks 

Trubka z umělé hmoty 22,0 mm 38 ks 

Univerzální konus 22 mm 76 ks 

Uzavírací zátka 76 ks 

Univerzální svorka Framax 10 – 16 cm 16 ks 

Opěra bednění 340 IB 4 ks 

Odbedňovací roh I Framax 1,35 m 4 ks 

Odbedňovací roh I Framax 2,70 m 4 ks 

 Bednění stropu 

Na monolitické strojní konstrukce o tloušťce 200, 220 a 250 mm bude použito systémové 

bednění DOKA 1-2-4. Pro stropní konstrukce bylo navrženo bednění na jednu polovinu 

stropu, které se bude následně přesouvat na druhou část. Množství bednění bude pro 

většinu pater stejné, kvůli opakujícím se podlažím. Pro 6NP a 7NP je množství materiálu 

menší kvůli menší rozlehlosti podlaží.  

Bednění 1NP 

Opěrná trojnožka 80 ks 

Stropní podpěra Doka Eurex 30 top 300 280 ks 

Přidržovací hlavice H20 DF 280 ks 

Spouštěcí hlavice H20 80 ks 

Nosník Doka H20 top N 3,90 m 374 ks 

Nosník Doka H20 top N 5,90 m 40 ks 

Bednící panely Dokadur  27 mm 1040 ks 

Obedňovací úhelník 30 cm 430 ks   

Pozn.: bednění 2NP, 3NP, 4NP, 5NP je totožné s bedněním pro 1NP 

Bednění 6NP 

Opěrná trojnožka 52 ks 

Stropní podpěra Doka Eurex 30 top 300 182 ks 

Přidržovací hlavice H20 DF 182 ks 

Spouštěcí hlavice H20 52 ks 

Nosník Doka H20 top N 3,90 m 264 ks 

Nosník Doka H20 top N 5,90 m 26 ks 

Bednící panely Dokadur  27 mm 880 ks 

Obedňovací úhelník 30 cm 380 ks 
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Bednění 7NP 

Opěrná trojnožka 56 ks 

Stropní podpěra Doka Eurex 30 top 300 168 ks 

Přidržovací hlavice H20 DF 168 ks 

Spouštěcí hlavice H20 56 ks 

Nosník Doka H20 top N 3,90 m 242 ks 

Nosník Doka H20 top N 5,90 m 24 ks 

Bednící panely Dokadur  27 mm 750 ks 

Obedňovací úhelník 30 cm 350 ks  

 Bednění schodiště 

Pro bednění schodiště budou použity dřevěné desky, fošny a dřevěné hranolky. Pro 

podepření bednění schodiště budou použity stropní podpěry a dřevěné hranoly. 

 Prefabrikované schodiště 

Hlavní schodiště je složené ze tří prefabrikovaných ramen. Pro zmonolitnění schodiště je 

potřeba malta – 5 pytlů po 30 kg.  

 Beton 

Sloupy všech podlaží a jedna ztužující stěna v 2NP budou z betonu C30/37 XC1. Celkové 

množství betonu C30/37 činí 130,99 m3. Ostatní konstrukce budou provedeny z betonu 

C25/30 XC1. Celkové množství betonu C25/30 je 1 964,43 m3. 

 Betonářská výztuž 

Veškerá výztuž bude z betonářské oceli 10505 (R) v profilech průměru 8 – 25 mm. 

Potřebné množství této výztuže činí 150,68 t. Stropní konstrukce a svislé konstrukce 

(stěny, příčky) budou vyztuženy svařovanou sítí průměru 8 mm s oky 100/100 mm nebo 

150/150 mm. Celkové množství svařovaných sítí činí 130,00 t. Pro vázání výztuže použit 

vázací drát. Podrobný výkaz výztuže a rozmístění jednotlivých prutů a sítí výztuže je ve 

statických výkresech. Množství výztuže pro jednotlivé konstrukce uvedeno v příloze č. 

B. 2. – Položkový rozpočet s výkazem výměr. Při armování budou použity distanční 

podložky pro vodorovné i svislé konstrukce, uvažováno ztratné 5% 

Distanční podložky 

Distanční podložky pro horní výztuž Dista 14 balení 

- 1 balení: 50 m, spotřeba: 1ks/m2  

Distanční podložky pro spodní výztuž D-lišta IV 7 balení 

- 1 balení: 100 m, spotřeba: 1ks/m2 

Distanční podložky pro vodorovnou výztuž Drufa  4 balení 

- 1 balení: 250 ks, spotřeba: dle použití  

Distanční podložky pro svislou výztuž Dinki 2 balení 

 - 1 balení: 500 ks, spotřeba: dle použití 

 Ostatní materiál 

Mezi ostatní materiál patří především lešení, akustické a tepelně izolační prvky, dilatační 

smykové trny a další drobný materiál jako je odbedňovací přípravek, hřebíky apod. 
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Lešení 

Mobilní lešení DF – délka: 185 cm, šířka: 80 cm, výška: 255 cm 

Fasádní lešení HAKI – plocha 144 m2 

Dilatační prvky 

Dilatační smykový trn Schöck SLD Q70 265 ks 

Tepelně izolační a akustické prvky  

Tepelně izolační prvek Schöck Isokorb K30-CV30-H160 11 ks 

Tepelně izolační prvek Schöck Isokorb KV40-CV30-H180 1 ks 

Tepelně izolační prvek Schöck Isokorb K20-CV30-H160 3 ks 

Tepelně izolační prvek Schöck Isokorb K50-Eck-CV30-H180 5 ks 

Zvukoizolační prvek Schöck Tronsole AZ 14 ks 

Ostatní materiál 

Odbedňovací přípravek Doka-Optix 100 l 

Hřebíky 50 kg  

3.2. Doprava 

 Primární doprava 

Bednění 

Prvky systémového bednění budou na staveniště dopraveny pomocí nákladního 

automobilu Mercedes-Benz Actros 2648 L 6x4 s valníkovou nástavbou z Logistického 

parku GEMO OLOMOUC, který je vzdálen cca 8,4 km od místa staveniště. Bednění bude 

na staveniště dováženo postupně v potřebném množství na právě prováděnou část. 

Výztuž 

Hotové armokoše z betonářské výztuže 10505 (R) a Kari sítě budou na staveniště 

přivezena nákladním automobilem Mercedes-Benz Actros 2648 L 6x4 s valníkovou 

nástavbou z výrobny firmy IP systém vzdálené 4,8 km od místa staveniště. 

Betonová směs 

Čerstvá betonová směs pro betonáž bude na staveniště dopravena autodomíchávačem 

Stetter C3 AM 9 C na podvozku Mercedes-Benz o objemu 9 m3. Beton bude odebírán 

z betonárky umístěné v Logistickém parku GEMO OLOMOUC vzdálené od místa 

staveniště přibližně 8,4 km. Doba dopravy autodomíchávače na místo stavby je cca 11 

minut. Autodomíchávače budu jezdit ihned po sobě, aby nebyla narušena plynulost 

betonáže. 

Prefabrikované dílce 

Všechny prefabrikované prvky budou na staveniště dopraveny nákladním automobilem 

Mercedes-Benz Actros 2648 L 6x4 s valníkovou nástavbou přímo z výrobny prefabrikátů 

firmy IP systém vzdálené 4,8 km od místa staveniště. Prvky budou dováženy postupně 

podle časového plánu vždy jednotlivě pro každé podlaží.  

Drobný materiál a nářadí 

Další drobný materiál a nářadí bude na staveniště dovezeno pomocí užitkového 

automobilu Volkswagen Crafter 35. 
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 Sekundární doprava 

Doprava materiálu po staveništi bude zajištěna převážně věžovým jeřábem LIEBHERR 

132 EC-H 8 Fr.tronic. Jeřáb bude přepravovat prvky bednění, hotové armokoše a Kari 

sítě na místo určení. Dále zajistí osazení prefabrikovaných železobetonových ramen na 

potřebné místo. Pro dopravu betonové směsi na místo uložení bude použito čerpadlo, 

které bude čerpat čerstvou betonovou směs z autodomíchávače. 

3.3. Skladování 

Armokoše a Kari sítě budou vždy dovezeny podle potřeby den před zahájením ukládání 

výztuže do právě prováděné části konstrukce. Po příjezdu nákladního automobilu 

s výztuží z IP systému bude výztuž dočasně ukládána na odvodněnou skladovací plochu 

se zpevněným povrchem (betonový recyklát) na dřevěné podkladky. Rozměry skládky 

pro výztuž činí 13,80 × 6,30 m. Tyto rozměry byly přizpůsobeny situaci na staveništi a 

potřebnému množství výztuže. Veškerá výztuž musí být označena identifikačním štítkem. 

Prvky systémového bednění DOKA budou na staveniště přivezeny v potřebném 

množství pro právě realizovanou část konstrukce a následně budou složeny na místo 

montáže nebo na skládku, která bude mít zpevněnou a odvodněnou plochu. Prvky bednění 

je nutné skladovat na paletách, aby nedošlo k znehodnocení materiálu. Skládka pro 

bednění je navržena o rozměrech 16,35 × 9,20 m. Drobný materiál bednění bude 

uskladněn v koších k tomu určených. 

Čerstvá betonová směs bude na staveniště dopravena z betonárny a čerpána 

čerpadlem přímo na místo uložení, proto ke skladování betonu na staveništi nedochází. 

Prefabrikovaná železobetonová schodišťová ramena budou na stavbu dovezena 

vždy v určitém množství pro právě řešené podlaží. Ke skladování tohoto materiálu 

nedochází, ramena budou montována přímo z valníku, na kterém budou dovezeny.  

Veškerý materiál bude skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození. Musí být také 

skladován v suchu a chráněn proti povětrnostním vlivům a vlhkosti. 

Drobný materiál a nářadí bude skladováno v plechovém uzamykatelném skladu. 

4 Pracovní podmínky 

4.1. Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba je stanovena od 6:00 do 15:00 (směna trvá 8 hodin, polední přestávka od 

11:00 potrvá 1 hodinu). Ze stanovené pracovní doby vyplývá, že osvětlení bude zajištěno 

denním světlem a práce nebudou probíhat v noci. V případě zhoršených klimatických 

podmínek bude zajištěno osvětlení. 

Veškeré práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek. V případě 

nevhodného počasí (mrazy, intenzivní déšť/sníh, silný vítr, vedra) bude práce přerušena 

a její opětovné zahájení bude v nejbližším možném termínu. Práce musí být pozastaveny 

i v případě, kdy vítr překročí hranici 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf) a dále při snížené 

viditelnosti menší než 30 m. Teplota prostředí při práci nesmí být nižší než -10°C. 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni a seznámeni s předpisy BOZP a musí 

používat veškeré ochranné pracovní pomůcky. Na provádění všech prací bude dohlížet 

pověřená osoba. Pracovníci musí mít dostatečnou kvalifikaci a musí být seznámeni 

s vykonávanou prací. 
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4.2. Pracovní podmínky procesu 

Minimální teplota pro betonáž je stanovena na +5°C a nejvyšší teplota nesmí překročit 

+30°C. V případě dosažení vyšších teplot je nutné beton ošetřovat důkladným kropením, 

aby nedocházelo k vysušování a k popraskání, a také je nutné odkryté části zakrývat a tak 

chránit povrch betonu před slunečním zářením. Důležitá je i ochrana betonu před silným 

deštěm. Betonáž se nesmí provádět při dalších nepříznivých podmínkách jako je silný vítr 

a snížená viditelnost. 

V případě betonáže při poklesu teplot pod +5°C je nutné upravit složení betonu 

přidáním přísad pro betonování za nízkých teplot nebo je možné provést opatření ohřátím 

složek betonové směsi (záměsové vody či kameniva). Způsoby ochrany před mrazem jsou 

možné položením rohoží nebo přímým ohřevem konstrukce horkým vzduchem.  

5 Pracovní postup 

5.1. Pracovní postup pro monolitické sloupy 

 Ukládání výztuže sloupů v 1NP 

Nejdříve bude postupně umístěna výztuž sloupů 1NP na vyčnívající výztuž sloupů 

předešlého podlaží (tedy 1PP). Vázání výztuže sloupů do armokošů nebude probíhat 

přímo na stavbě. Hotové armokoše pro jednotlivé sloupy budou dovezeny nákladním 

automobilem z firmy IP systém v Olomouci, kde vyučení vazači provedli svázání výztuže 

dle projektové dokumentace. Armokoše budou dovezeny minimálně jeden den před 

započetím ukládání výztuže na místo určení. Výztuž bude detailně zkontrolována a 

umístěna na skládce materiálu. V 1NP je celkem 48 sloupů čtyřhranného průřezu, z toho 

je 22 sloupů průřezu 400 × 500 mm a 26 sloupů průřezu 300 × 500 mm. Výška 

jednotlivých sloupů se liší. Sloupy se budou provádět postupně od rohového sloupu  

Pomocí jeřábu a dvou vazačů se přepraví výztuž sloupu ze skládky na místo 

montáže. Vazači důkladně zakotví ocelová lana s háky na horní straně výztuže sloupu. 

Takto zakotvený armokoš se pomocí jeřábu zvedne do svislé polohy a při asistenci dvou 

dělníků se umístí na přesné místo, kde se naváže výztuž sloupu 1NP na výztuž sloupu 

z 1PP. Po správném usazení výztuže se provedou krátké svary styků, po kterých je nutné 

přeměření svislosti armokoše. V případě, že provedená kontrola vyhovuje, mohou se 

dovařit všechny styky. Po dokončení svarů se povolí ocelové lano s háky a opět se přeměří 

svislost armokoše.  

V projektové dokumentaci je předepsaná minimální krycí vrstva výztuže. Z tohoto 

důvodu je nutné výztuž opatřit distančními prvky tak, aby při zabednění spodní hrana 

těchto prvků doléhala na stěnu bednění. Tím bude zajištěna potřebná tloušťka krycí 

vrstvy. 

Před betonáží musí být povrch výztuže čistý, bez mastnot a nečistot. Jakékoliv 

nečistoty a mastnoty snižují přilnavost a soudržnost ocele a betonu. Výztuž musí být 

uložena a zajištěna tak, aby i v průběhu betonáže byla zajištěna její poloha. Po zhotovení 

jednoho sloupu se provede stejný postup pro ostatní sloupy. Je nutné, aby vždy před 

každou montáží výztuže byla zkontrolována výška výztuže dle projektové dokumentace. 
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 Bednění sloupů v 1NP 

Po uložení výztuže sloupů se provede montáž bednění, které je zapůjčené od firmy 

GEMO OLOMOUC. Konkrétně bude použito rámové bednění DOKA Framax Xlife. 

Jednotlivé dílce bednění se očistí od případných nečistot z předešlých použití a opatří se 

vrstvou odbedňovacího prostředku Doka-Optix, pro lepší povrch betonu po odbednění. 

Bednění se smontuje na volném prostoru poblíž sloupu, který se bude obedňovat. 

Nejdříve se sestaví dvě poloviny bednění. V případě, že panel nemá potřebnou výšku pro 

požadovaný sloup, sestaví se požadovaná výška bednění ze dvou dílů spojením pomocí 

rychloupínače.  

 

 
 

 

Obr. 21 – Schéma složeného prvku z dvou dílců, schéma sestaveného sloupu 

A – univerzální prvek Framax Xlife, B – rychloupínač RU Framax, C – univerzální 

svorka Framax 10 – 16 cm, D – kotevní matka s podložkou 15,0, E – tříhranná lišta 

Na panelech vždy vyznačíme výšku sloupu např. hřebíky, barevnou lepící páskou 

či výrazným fixem. Výška sloupu se na panel vyměří metrem od jeho paty. Následně se 

sestaví první polovina bednění ze dvou dílců spojením kolmo k sobě pomocí 

univerzálních svorek a kotevních matek s podložkou. Druhá polovina bednění se sestaví 

shodně jako první polovina. Montáž jednotlivých polovin bednění se provede na ležato. 

Pomocí zdvihacího mechanismu se první polovina bednění postaví do svislé polohy a 

poté se zajistí opěrami proti převrácení. Po zajištění je možné bednění uvolnit od jeřábu. 

Stejný proces se zopakuje pro druhou polovinu, kterou po zdvižení do svislé polohy 

důkladně spojíme s první polovinou. Po dotažení celé bednící konstrukce se uvolní 

kotevní lana jeřábu. Před uzavřením bednění se musí provést veškeré kontroly výztuže 

(kontrola krytí, kontrola svislosti apod.). Princip montáže bednění bude proveden pro 

všechny sloupy stejně, pouze s odlišným množstvím materiálu na jednotlivé sloupy. 

 Betonáž sloupů v 1NP 

Betonáž sloupů se provede pomocí čerpadla betonové směsi SCHWING S 39 SX, které 

má stanoveno dvě pozice pro pokrytí celé plochy objektu. Přesné pozice autočerpadla 

zakresleny v příloze č. B. 3 – Zařízení staveniště. Pro první polovinu sloupů je pozice na 

čerpadla na jižní straně a pro druhou část je pozice čerpadla na severní straně objektu. 
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Betonová směs bude na staveniště pravidelně přivážena pomocí autodomíchávače Stetter 

C3 AM 9 C s objemem bubnu 9 m3 a přímo z něj čerpána čerpadlem a ukládána do 

bednění. Pro betonáž sloupů bude použit beton C30/37 XC1. 

Koncová hadice se umístí do bednění sloupu a při betonáži bude jištěna dvěma 

dělníky. Pro manipulaci s čerpací hadicí je potřeba mobilní lešení, které bude využíváno 

v průběhu celé betonáže. Betonování sloupů musí být plynulé bez přerušení. Směs bude 

ukládána v souvislých vodorovných vrstvách vysokých cca 50 cm. Provede se vrstva této 

výšky, pak se tato vrstva zhutní a provede se další vrstva a její zhutnění. Tento proces 

bude prováděn až do zhutnění poslední výšky sloupu. V průběhu betonáže je nutné 

nepřekročit maximální výšku dopadu betonové směsi. Betonování shozem může být 

prováděno z výšky max. 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení betonové směsi. Při betonáži 

nesmí dojít k porušení či posunutí bednění a výztuže. 

 Hutnění betonu sloupů v 1NP 

Hutnění betonu se musí provést pro každou uloženou vrstvu směsi. Tuto činnost provedou 

dělníci z mobilního lešení pomocí ponorného vibrátoru Atlas Copco DYNAPAC AX 40 

s hlavicí o průměru 40 mm. Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy 

provedeny víckrát do jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 

násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Při hutnění směsi nesmí dojít ke styku 

vibrátoru s bedněním nebo výztuží. Rychlost ponoru vibrátoru musí být co nejkratší a 

pohyb hlavice nahoru naopak pomalý, aby byl dostatečně vytlačen vzduch. Vibrováním 

jednotlivých vrstev dojde k převibrování předchozí vrstvy do hloubky 50 – 100 mm. 

 Odbednění sloupů v 1NP 

Po betonáži sloupů je nutná technologická přestávka, která byla stanovena na 4 dny dle 

výpočtu. Po uplynutí této přestávky mohou být sloupy odbedněny. Nejprve se uchytí 

polovina bednění bez opěr pomocí kotevních lan na jeřáb, poté se uvolní spojení s druhou 

polovinou bednění. Nadzvednutím se tato část přemístí a na ležato dočasně umístí na 

skládku materiálu. Polovina bednění s opěrami se uchytí na jeřáb a následně se uvolní 

ukotvení opěr bednění. Tato polovina bednění se také přemístí na skládku materiálu. 

Bednění je nutné očistit od případných nečistot a řádně uskladnit do doby než bude ze 

stavby odvezeno. 

 Postup pro sloupy v 2NP – 7NP 

Postup pro ukládání výztuže, montáž/demontáž bednění a betonáž bude pro ostatní patra 

(2NP – 7NP) stejný jako pro sloupy v 1NP. Lišit se bude pouze materiálové množství. 

Pro každé patro je předepsáno určité množství bednění, výztuže a betonu. 

5.2. Pracovní postup pro monolitické stěny a výtahové šachty 

 Bednění první strany stěn v 1NP 

Bednění ztužujících monolitických stěn bude provedeno z rámového bednění DOKA 

Framax Xlife, které bude zapůjčené od firmy GEMO OLOMOUC. Před začátkem 

montáže bednění se jednotlivé bednící desky očistí od případných nečistot a dále se opatří 

tenkou vrstvou odbedňovacího prostředku Doka-Optix.  
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Bednění stěny se na místo určení přepraví v sestavách spojených prvků, které se 

smontují naležato na rovném podkladu. Sestava se složí z rámových prvků Framax Xlife, 

které vytvoří potřebný výškový rastr pro danou stěnu. Jednotlivé dílce se spojí pomocí 

rychloupínače. Pro stěny v 1NP je určena sestava prvků o celkové výšce 3,6 m složená 

z rámového prvku Framax výšky 2,7 m a univerzálního prvku Framax Xlife šířky 0,9 m 

(univerzální prvek se umístí na rámový prvek podélně).  

 
Obr. 22 – Sestava spojených prvků bednění stěny 

Na ležatou sestavu prvků se namontují opěry bednění, které zajistí odolnost bednění 

proti větru a usnadní ustavení bednění. Sestava pro jednotlivé stěny bude mít minimálně 

dvě směrové vzpěry. 

Každá sestava prvků se přemístí jeřábem pomocí čtyřpramenného jeřábového 

řetězu Doka a jeřábového oka Framax, které se po zavěšení automaticky zajistí. U prvků 

umístěných na stojato se jeřábové oko se nasadí na spoj prvků tak, aby se zabránilo 

příčnému posunutí. U prvků umístěných na ležato se musí jeřábové oko nasadit na příčný 

profil. Před zvednutím sestavy se provede kontrola správnosti nasazení ok. Následně je 

možné sestavu přemístit na místo určení, kde se zafixuje opěrami. Po zajištění stability 

sestavy na přesném místě se sestava uvolní z jeřábu.  

Bednění stěny se složí z několika sestav, které budou na místě určení k sobě řazeny 

a smontovány pomocí rychloupínačů. 

V případě, že délka stěny neodpovídá modulu rámových prvků, se vloží 

vyrovnávací hranol potřebné tloušťky (5 nebo 10 cm) mezi jednotlivé rámové prvky a 

zajistí se pomocí uni upínače a upínací kolejnice Framax.  



  

71 

 

Obr. 23 – Vyrovnávací hranol 

A – uni upínač, B – vyrovnávací hranol, C – upínací kolejnice, D – rámový prvek 

 Ukládání výztuže stěn v 1NP 

Postup ukládání výztuže stěn je stejný jako postup ukládání výztuže sloupů v 1NP 

(detailní postup viz kapitola 5.1.1.). Výztuž se přemístí pomocí jeřábu na místo určení a 

naváže se na výztuž předešlého patra. Krytí výztuže se zajistí distančními podložkami. Je 

nutné provést kontrolu krytí a výztuže než se stěna zabední druhou částí bednění. 

 Bednění druhé strany stěn v 1NP 

Po osazení armatury se bednění může uzavřít. Podle postupu v kapitole 5.2.1. se sestaví 

dílce pro druhou stranu bednění stěny, následně se každá sestava přemístí jeřábem na 

místo určení a připevní se k protilehlé straně kotvou. Nejdříve se kotevní tyč protáhne 

otvorem v protidílci a z obou stran se dotáhne kotevními matkami. Kotevní tyč se opatří 

trubkou z umělé hmoty, která zůstane v betonu a uzavře se uzavírací zátkou.  

 
Obr. 24 – Kotevní systém 

A – kotevní tyč 15,0 mm, B – kotevní matka s podložkou, C – trubka z umělé hmoty,  

D – univerzální konus 

Po ukotvení protilehlého bednění se uvolní sestava z jeřábu. Tímto způsobem se 

seřadí sestavy jednotlivých prvků k sobě a mezi sebou se spojí pomocí rychloupínačů. Po 

sestavení obou stran bednění a zajištění jejich stability se obední čela stěn pomocí 

univerzálního prvku Framax. Montáž těchto prvků se provádí pomocí univerzálních 

svorek a kotevních matek s podložkou, jak už bylo několikrát zmíněno. Potřebný počet 

univerzálních svorek a kotevních matek s podložkou pro univerzální prvek výšky 2,70m 

je 8 ks, pro univerzální prvek výšky 0,9 m to jsou 4 ks. 
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Obr. 25 – Obednění čelní strany stěny 

A – univerzální prvek Framax Xlife, B – univerzální svorka Framax + kotevní matka 

s podložkou, C – rámový prvek Framax Xlife 

 Bednění výtahových šachet v 1NP 

Bednění výtahových šachet se provede obdobně jako bednění stěn. Bednění bude 

vytvořeno z rámových prvků a odbedňovacích rohů, které usnadní demontáž bednění. 

 
Obr. 26 – Odbedňovací roh 

 Betonáž stěn v 1NP 

Betonáž stěn v 1NP se neliší od betonáže sloupů v 1NP. Podrobný postup v kapitole 5.1.3. 

Pro betonáž stěn bude použit beton C25/30 XC1, který bude čerpán z autodomíchávače 

pomocí autočerpadla.  

 Hutnění betonu stěn v 1NP 

Postup pro hutnění stěn v 1NP je podobný jako postup hutnění sloupů v 1NP, který je 

popsán v kapitole 5.1.4. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek 

viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Při hutnění směsi nesmí dojít ke styku vibrátoru 

s bedněním nebo výztuží. 

 Odbednění stěn v 1NP 

Demontáž bednění se provede po technologické přestávce, která byla stanovena na 4 dny. 

Nejdříve se odbední čela stěny tak, že se dílec uchytí na jeřáb a odstraní se veškeré 

spojovací prvky ke stranám bednění a přemístí se na skládku, kde se očistí a řádně 

uskladní. Odbednění jednotlivých stran stěny se provede obdobně – uchytí se na jeřáb, 

odstraní se spojovací prvky a kotvy, přemístí na místo skladování, očistí a uskladní. 
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 Postup pro stěny v 2NP – 7NP 

Postup pro montáž/demontáž bednění, ukládání výztuže, a betonáž bude pro ostatní patra 

(2NP – 7NP) stejný jako pro stěny v 1NP. Lišit se bude pouze materiálové množství. Ve 

2NP bude použit stejný výškový rastr jako v 1NP. Od  3NP bude použit pouze rámový 

prvek výšky 2,7 m. Pro každé patro je předepsáno určité množství bednění, výztuže a 

betonu. 

5.3. Pracovní postup pro monolitickou stropní konstrukci 

 Bednění 1. poloviny stropu nad 1NP 

Pro stropní konstrukci je zvolen postup provedení bednění na dvě části – nejdříve se 

provede první polovina bednění stropu a po jejím odbednění bude následovat zabednění 

druhé části patra. Tento způsob je zvolen proto, že bylo provedeno cenové srovnání 

pronájmu různého množství bednění. Toto srovnání je součástí bakalářské práce – 

kapitola č. 10. – Cenové srovnání dvou způsobů provedení bednění.  

Na bednění stropní konstrukce se použije bednění DOKA Dokaflex 1-2-4, které 

bude zapůjčené od firmy GEMO OLOMOUC. 

Montáž bednění se zahájí rozestavěním stropních podpěr Doka Eurex 20 top. 

Pomocí nastavovacího třmenu umístěného na podpěře se nastaví hrubá délka podpěry – 

vysune se tak, aby bylo přibližně dosaženo požadované celkové délky stropní podpěry. 

Do takto připravené podpěry se zasadí spouštěcí hlavice H20, kterou je nutné u 

obvodového nosníku natočit tak, aby bylo možné při odbedňování vytlouci klín. Stropní 

podpěry se postaví do opěrné trojnožky, upevní se upínací pákou a rozmístí se na daná 

místa (umístění hlavně pod konci nosníků). Trojnožka zajišťuje především svislost 

stropní podpěry, avšak přenáší i horizontální zatížení, které vzniká v průběhu bednění a 

betonáže stropu.  

Pomocí montážních vidlic se do spouštěcích hlavic vloží podélné nosníky. 

V některých případech jsou do spouštěcí lavice uloženy i dvojice nosníků skrz 

přesahování. Podélné nosníky je nutné znivelovat podle výšky stropu. Maximální 

dovolená vzdálenost podélných nosníků je 2,0 m.  Pomocí montážních vidlic se na 

podélné nosníky osadí příčné nosníky, které mají požadovaný přesah max. 0,5 m. 

Maximální vzdálenost příčných nosníků je také 0,5 m. Je nutné, aby pod každým místem 

styku desek ležel nosník (příp. zdvojené nosníky).  

 
Obr. 27 – Uložení příčných a podélných nosníků 
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Po uložení všech příčných nosníků se provede montáž mezipodpěr, které musí mít 

od sebe max. vzdálenost 1 m (rozmístění mezipodpěr mezi podpěry s trojnožkou). Na 

tyto podpěry se namontuje přidržovací hlavice H20 DF. Hlavice je nasazena na vnitřní 

trubku stropní podpěry a zajištěna integrovaným třmenem. Po doplnění podpěr musí být 

konstrukce ustavena do požadované výšky. 

Před kladením desek se zkontrolují veškeré prvky a jejich rozmístění. Bednící 

desky Dokadur 3-SO 27 mm je nutné ukládat kolmo na příčné nosníky, ke kterým se 

přibijí pomocí hřebíků délky 50 mm. Tímto zajistíme tuhost celé bednící konstrukce. 

V potřebných místech je nutné desky přizpůsobit požadovanému tvaru. Okraje musí být 

zajištěny proti pádu zábradlím. Na bednící desky v celé ploše bednění se rozprašovačem 

nanese vrstva odbedňovacího prostředku Doka-Optix. 

Volný okraj desky nad otvorem nebo čelo balkónové desky se zajistí pomocí 

bednícího úhelníku a desky. Úhelníky se přibijí čtyřmi hřebíky do předsunutých 

bednících desek. K takto připevněnému úhelníku se přibije deska výšky cca 0,30 m. 

Maximální osová vzdálenost úhelníků pro strop tl. 220 mm je 0,65 m (nejméně 2 ks na 

podporu jedné bednící desky).  

 Ukládání výztuže 1. poloviny stropu nad 1NP 

Armování stropní konstrukce je možné zahájit po sestavení bednění a jeho kontrole. Pro 

armování budou použity svařované Kari sítě a pruty betonářské výztuže 10505 (R), které 

budou sloužit převážně proti protlačení a budou umístěny v místech sloupů – přesné 

rozmístění uvedeno ve statických výkresech. 

Pruty betonářské oceli a Kari sítě budou dopraveny na staveniště nákladním 

automobilem s valníkovou nástavbou a přemístěny na skládku, ze které budou postupně 

dle potřeby odebírány pomocí věžového jeřábu. 

Pro přerušení tepelného mostu se umístí na označené místo v bednění tepelně 

izolační prvky Schöck Isokorb, které je nutné po vyvázání spodní výztuže provázat tak, 

aby nedošlo k jejich posunutí a byly přesně umístěny. 

Pro dosažení požadovaného krytí u spodní výztuže stropní konstrukce se provede 

pokládka distančních podložek po vzdálenostech cca 0,5 – 1,0 m. Poloha jednotlivých 

destiček se rozměří a názorně zaznačí na bednění. Po obvodě balkónových desek se položí 

trojúhelníkové lišty a hřebíkem se upevní. Tyto lišty slouží jako ochrana okraje 

pohledových konstrukcí proti odtržení při odbedňování. 

Před pokládkou výztuže je nutné zkontrolovat její stav. Důležité je, aby výztuž byla 

čistá, bez mastnoty a dalších nečistot. Spodní výztuž se položí na předem připravené 

distanční podložky a spojí se vázacím drátem tak, aby byla zajištěna její poloha. Horní 

výztuž se uloží na distanční podložky a také se spojí vázacím drátem s podložkami. 

V místech určených statikem se provede dodatečné vyztužení. 

Pro možnost pohybu po zhotovené výztuži, je nutné zřídit montážní pochůzné lávky 

tak, aby výztuž nebyla poškozena při dalším provádění práce.  

Pro zajištění dilatační spáry se do výztuže zakomponují dilatační smykové trny, 

které jsou složeny ze dvou částí. Při armování první poloviny stropu se uloží pouze jedna 

část trnu s ocelovým pouzdrem, do kterého se při armování druhé poloviny stropu uloží 

druhá část trnu. 
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 Betonáž 1. poloviny stropu nad 1NP 

Betonáž stropní konstrukce se provede pomocí čerpadla betonové směsi SCHWING S 39 

SX, které má stanoveno přesnou pozici pro pokrytí potřebné plochy. Přesná pozice 

autočerpadla zakreslena v příloze č. B. 3 – Zařízení staveniště. Betonová směs bude na 

staveniště pravidelně přivážena pomocí autodomíchávače s objemem 9 m3 a přímo z něj 

čerpána autočerpadlem a následně ukládána do bednění. Pro betonáž stropní konstrukce 

bude použit beton C25/30 XC1. 

Betonáž stropní konstrukce musí být plynulá a bez přerušení. Nejdříve se 

vybetonuje nejvzdálenější část stropní konstrukce a poté se bude postupovat ke středu a 

k části, kde jsou umístěny balkóny. V průběhu betonáže je nutné nepřekročit maximální 

výšku dopadu betonové směsi. Betonování shozem může být prováděno z výšky max. 

1,5 m, aby nedošlo k rozmísení betonové směsi. Při betonáži nesmí dojít k porušení či 

posunutí bednění a výztuže.  

 Hutnění 1. poloviny stropu nad 1NP 

Ukládaná směs je pomocí pracovníků přemisťována hráběmi nebo lopatami na potřebná 

místa. Poté je nutné uložený beton zhutnit pomocí vibrační lišty Enar Huracan H. 

Plovoucí lišta se táhne po stropní konstrukci tak, aby postupně pokryla celou část stropní 

konstrukce. Zhutnění betonové směsi stropní konstrukce musí být provedeno v pruzích 

tak, aby se plochy účinnosti vibrátorů překrývaly o 100 až 200 mm.  Zhutnění betonové 

směsi ve ztužidlech se provede pomocí ponorného vibrátoru jednotlivými vpichy. Platí 

zde stejné zásady jako pro hutnění sloupů či stěn.  

 Odbednění 1. poloviny stropu nad 1NP 

Po betonáži stropní konstrukce je nutná technologická přestávka. Pro částečné odbednění 

byla stanovena doba 7 dní od betonáže. Během této doby by měl beton dosáhnout 70% 

požadované konečné pevnosti. Nárůst pevnosti závisí na počasí – při vyšších teplotách 

bude potřebné pevnosti dosaženo dřív. Úplné odbednění se smí provést až po 28 dnech 

od betonáže.  

Pomocí závitu na podpěrách se postupně uvolní mezipodpěry a odloží se do 

ukládací palety. Uvolněním klínu spouštěcí hlavice se bednění spustí. Následně se 

odstraní uvolněné díly. Příčné nosníky se sklopí, vytáhnou a odloží do ukládací palety. 

Nosníky pod stykem desek zůstanou na místě. Postupně se odstraní i bednící panely a 

zbývající příčné a podélné nosníky. V neposlední řadě se provede demontáž stropních 

podpěr, hlav a trojnožek. Z podpěr stabilizovaných trojnožkou se odstraní hlavy a z těchto 

podpěr se vytvoří částečné podepření stropní konstrukce. 

 Postup pro 2. polovinu stropu nad 1NP 

Po odbednění první poloviny bednění se použité bednění přesune na druhou polovinu a 

stejným postupem jako první polovina se provede ta druhá.  

 Postup pro stropní konstrukce v 2NP – 7NP 

Postup pro montáž/demontáž bednění, ukládání výztuže, a betonáž bude pro ostatní patra 

(2NP – 7NP) stejný jako stropní konstrukci nad 1NP. Lišit se bude pouze materiálové 

množství. Pro každé patro je předepsáno určité množství bednění, výztuže a betonu. 
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5.4. Pracovní postup pro monolitické schodiště 

Po provedení stropní konstrukce nad 1NP bude zhotoveno přímé jednoramenné schodiště 

mezi prvním a druhým nadzemním podlažím. Schodiště je vetknuto do ztužující stěny. 

Napojení schodiště na stěnu je řešeno pomocí speciálních prvků pro napojení výztuže. 

Nejdříve se zhotoví dřevěné pochůzné bednění spodní hrany ramene. Všechny 

prvky bednění se opatří odbedňovacím prostředkem Doka-Optix. Stěny a čela stupňů se 

osadí po navázání výztuže.  

Na připravené bednění se položí distanční podložky, které zajistí potřebné krytí 

výztuže. Na připravené podložky se uloží Kari sítě a výztuž dle statických výkresů a po 

přeměření a kontrole se svážou vázacím drátem. Dále se provede napojení výztuže 

schodiště pomocí speciálního prvku Halfen HBT. 

Pro betonování schodiště se použije betonová směs z autočerpadla, které bude 

postupně uvolňovat betonovou směs do místa schodiště. Postup betonování schodiště 

začne od nejnižšího stupně. Po betonáži se betonová směs zhutní ponorným vibrátorem 

tak, aby nedošlo k přetečení betonu z bednění. Povrch nášlapné plochy se uhladí ručním 

hladítkem. 

5.5. Pracovní postup pro montované schodiště 

Montáž tříramenného prefabrikovaného schodiště 1NP následuje po zhotovení stropní 

konstrukce nad 1NP. Střední rameno s podestami se uloží na nosné stěny přes konzoly 

omezující šíření hluku Schöck Tronsole AZ. Další dvě ramena (spodní a horní) se uloží 

na stropní desku a podesty středního ramene. Pro osazení těchto ramen budou mít stropní 

desky ozuby, které budou opatřeny izolačními prvky pro tlumení zvuku Regupol 6510 

v tl. 10 mm. 

Střední rameno upneme do podvlečených pásů a dopravíme pomocí jeřábu do 

schodišťového prostoru a uložíme do maltového lože na zhotovené zdivo v požadovaných 

výškách pro uložení tohoto ramene. Spodní rameno se přemístí do schodišťového 

prostoru stejným způsobem a uloží se do maltového lože na ozub stropní desky 1PP a 

podesty středního ramene. Po zajištění prvku můžeme uvolnit pásy a stejným způsobem 

osadit horní rameno, které se uloží do maltového lože na ozub stropní desky 1NP a 

podestu středního ramene. Po osazení všech schodišťových prvků následuje vyplnění spár 

panelů schodiště. 

6 Personální obsazení 

Na veškeré práce, které jsou spojené s prováděním monolitického železobetonového 

skeletu, musí dohlížet kvalifikovaná osoba – mistr nebo stavbyvedoucí. Pracovní stroje 

musí obsahovat pouze pracovníci k tomu určení, řádně proškolení a musí mít k tomu 

potřebné průkazy. Dělníci musí mít všechna školení a poučení pro daný pracovní úkon. 

Všichni pracovníci jsou povinni dbát předpisů BOZP a je pro ně povinné používat 

předepsané ochranné pomůcky. 

Složení pracovní čety: 

Bednění / Odbednění 1x vedoucí čety – tesař 

 5x pracovník (1x železář, 1x betonář, 3x dělník) 
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Armování 1x vedoucí čety – železář 

 5x pracovník (1x tesař, 1x betonář, 3x dělník) 

Betonáž 1x vedoucí čety – betonář 

 5x pracovníci (1x tesař, 1x železář, 3x dělník) 

Pro prováděné práce je určena základní četa o šesti pracovních. Pro různé činnosti 

je zvolen jiný vedoucí pracovní čety, který je vyučen v potřebném oboru. Ostatní 

pracovníci jsou složeny z pomocných dělníků a případně z nepotřebných vedoucích 

pracovní čety (tesař, betonář, železář). Danou etapu budou provádět 2 pracovní čety. 

Obsluha strojů: 

Obsluha nákladního automobilu 2x řidič 

Obsluha autodomíchávače 3x řidič 

Obsluha čerpadla betonové směsi 2x řidič 

Obsluha věžového jeřábu 1x řidič 

7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

7.1. Stroje 

Veškeré stroje navržené pro realizaci monolitického železobetonového skeletu jsou 

detailně popsány v kapitole č. 7 – Návrh strojní sestavy. 

Seznam strojů 

3x Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C – řada BASIC LINE 

2x Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 43 SX 

1x Věžový jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Fr.tronic 

2x Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros  2648 L 6x4 s valníkovou nástavbou a 

hydraulickou rukou Palfinger PK 13000 

1x Užitkový automobil Volkswagen Crafter 35 

3x Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H + 3 m profil 

3x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Atlas Copco DYNAPAC AX 40 

s vysokofrekvenčním měničem CF11 

1x Stavební míchačka SCHEPPACH MIX 180 

1x Úhlová bruska PROTOOL AGP 115 SET 

1x Motorová pila Husqvarna 439 

1x Svářecí invertor GC 130 WIG 

7.2. Nářadí 

Pro výstavbu monolitického skeletu jsou potřebné kromě strojů i pracovní nářadí:  

stavební kolečko, lopata, kladivo, vrtačka, kleště, nivelační přístroj, nivelační lať, 

olovnice, provázek, teodolit, vodováha, měřící lať 

7.3. Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Doporučené ochranné pracovní pomůcky pro všechny pracovníky jsou reflexní vesty, 

ochranné přilby, pevná pracovní obuv, pracovní rukavice a pracovní oděv. V případě 

potřeby musí být k dispozici také ochranné brýle. Při svařování musí být použity zvláštní 

ochranné pracovní pomůcky – svářečská kukla. Na staveništi musí být k dispozici 

lékárnička s pomůckami pro základní ošetření a první pomoc. 
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8 Jakost a kontrola kvality 

8.1. Vstupní kontrola 

V rámci vstupní kontroly monolitického železobetonového skeletu je nutné provést 

následující kontroly: 

1. Kontrola provedených prací – shoda s projektovou dokumentací 

2. Kontrola výškové úrovně horní hrany konstrukce provedené v předešlé etapě – 

strop nad 1PP 

3. Kontrola výztuže pro navázání svislých konstrukcí dalšího patra – množství, 

tvar, délka dle projektové dokumentace 

4. Kontrola dodávky materiálu – bednění 

4.1. Kontrola množství bednění  

4.2. Kontrola stavu bednění – opotřebení, čistota, poškození 

5. Kontrola dodávky materiálu – výztuž 

5.1. Kontrola označení výztuže identifikačními štítky 

5.2. Kontrola množství výztuže 

5.3. Kontrola rozměrů, tvaru, profilu a druhu oceli 

5.4. Kontrola stavu výztuže – znečištění, poškození, koroze 

6. Kontrola dodávky materiálu – ostatní materiál 

6.1. Kontrola množství materiálu 

6.2. Kontrola stavu materiálu 

8.2. Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontroly probíhají v průběhu jednotlivých činností. Při všech prováděných 

pracích budou kontrolovány povětrnostní podmínky.  

1. Kontrola bednění při sestavování 

1.1. Kontrola bednění – rozměry, umístění 

1.2. Kontrola stability bednění 

1.3. Kontrola výškové úrovně bednění vodorovných konstrukcí 

1.4. Kontrola vodorovnosti bednění vodorovných konstrukcí 

1.5. Kontrola rozmístění podpěr vodorovných konstrukcí 

1.6. Kontrola svislosti bednění svislých konstrukcí 

1.7. Kontrola těsnosti bednění 

2. Kontrola výztuže 

2.1. Kontrola uložení výztuže dle projektové dokumentace 

2.2. Kontrola stavu výztuže – znečištění, koroze, mastnota 

2.3. Kontrola stability výztuže svislých konstrukcí 

2.4. Kontrola svázání vodorovných konstrukcí 

2.5. Kontrola osazení speciálních prvků – izolační nosníky, smykové trny 

2.6. Kontrola krytí výztuže 

3. Kontrola čerstvé betonové směsi 

3.1. Kontrola betonu před betonováním 

3.2. Kontrola betonu během betonování – ukládání, hutnění 

3.3. Kontrola betonu po betonování – ochrana, ošetřování 

4. Kontrola výšky konstrukce po odbednění 
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5. Kontrola prefabrikovaných dílců 

5.1. Kontrola neporušenosti a čistoty prvku – před úvazem, před osazením 

5.2. Kontrola správného uložení schodišťových ramen 

5.3. Kontrola uložení akustického prvku 

8.3. Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola se provádí po dokončení výstavby. Je nutné zkontrolovat přesnost a 

geometrii provedených prací, proto je nutné provést následující kontroly: 

1. Kontrola geometrie konstrukce – rozměry, poloha, svislost, vodorovnost 

2. Kontrola stavu konstrukce po odbednění – trhliny, praskliny 

3. Kontrola pevnosti betonu 

9 BOZP 

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány technologické postupy a všechny 

práce musí být v souladu s platnými zákony, vyhláškami a dalšími bezpečnostními 

předpisy týkající se BOZP. Zejména tyto zákony a vyhlášky: 

 Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně řešena v kapitole č. 9 – Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci  

10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

V průběhu výstavby je nutné minimalizovat vliv činností na životní prostředí. Mezi 

negativní vlivy ovlivňující prostředí patří především hlučnost, prašnost, vznik odpadů a 

kontaminace půdy a vod škodlivými látkami. 

V případě výskytu strojů na stavbě je nutné provést opatření pro zamezení úniku 

motorových olejů a nafty ze stroje. Jako opatření se budou provádět pravidelné kontroly 

a údržba stroje, případně bude stroj odstaven na zpevněném podkladu. Doporučuje se i 

použití záchytných úkapových van, které zabrání škodlivým látkám přímému styku se 

zeminou. 

Při zvýšené prašnosti je nutné provádět pravidelné kropení. Hladina hluku nesmí 

překročit limitní hodnoty hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Během výstavby je potřeba zajistit správné nakládání s odpady v souladu 

s veškerými ustanoveními jako je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 

vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. katalog odpadů a další 

seznamy odpadů. Odpad musí být skladován na místě k tomu předem určeném 

(kontejner) a zlikvidován v souladu s předpisy. Kontejnery pro odpad budou 

v pravidelných intervalech vyvážené pronajímatelem. Při stavební činnosti lze 

předpokládat vznik odpadů.  

Číslo odpadu Název odpadu Kategorie Likvidace odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

17 01 01 Beton O odvoz na skládku 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

neobsahující nebezpečné látky 

O odvoz na skládku 

17 02 01 Dřevo O odvoz na skládku 

17 02 04 

Sklo, plasty a dřevo obsahující 

nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 

N odvoz na skládku 

17 04 05 Železo a ocel O recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odvoz na skládku 

Tab. 1 - Odpady 

11 Literatura a zdroje 

Literatura a zdroje uvedeny v souhrnném seznamu literatury a zdrojů. 
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1 Obecné informace 

1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby: Bytový dům v Olomouci 

Charakter stavby: Novostavba bytového domu 

Místo stavby: ul. Nezvalova 1293/2A, 779 00 Olomouc 

Katastrální území: Olomouc – Hodolany 

Parcelní číslo pozemku: 1148/2, st. 2200, 959/52 

Investor: EG CITY s.r.o. 

 ul. Pod Špejcharem 695, 156 00 Praha – Zbraslav 

1.2 Charakteristika staveniště 

Pozemek pro stavbu bytového domu se nachází v zastavěné části města Olomouce, 

katastrálním území Hodolany, v ulici Nezvalova. Rozsah staveniště je dán hranicemi 

pozemků ve vlastnictví investora, tj. pozemek p. č. 959/32 o výměře 2 201 m2, pozemky 

ve vlastnictví společnosti Regionální centrum Olomouc, tj. část pozemku p. č. 959/41 a 

celý pozemek p. č. 1111/4 o výměře 1 165 m2, a pozemkem ve vlastnictví statutárního 

města Olomouc, tj. část pozemku p. č. 959/7. Celková rozloha staveniště činí 3 366 m2. 

Staveniště je ohraničeno pouze z jižní strany místní komunikací. Na východní 

straně je objekt s laboratořemi. Ze zbylých dvou stran je staveniště lemováno plochou bez 

zástavby. V širším okolí staveniště se nachází zástavba bytových domů a ZUŠ Žerotín. 

Pozemky pro staveniště a okolní pozemky jsou rovinaté. Stavba bytového domu je 

navrhnuta na úrovni 212,45 m n. m.. Tato výšková úroveň odpovídá okolním pozemkům, 

které jsou přibližně ve stejné výškové úrovni. Minimální ustálená hladina podzemní vody 

podzemní byla zjištěna ve výšce cca 3,0 m pod terénem (v úrovni nadmořské výšky 

209,20 m n. m.).  

Dopravní napojení staveniště bude řešeno z ulice Nezvalova prostřednictvím místní 

komunikace. Z důvodu malého prostoru na staveništi bude tato jednosměrná komunikace 

částečně využívána pro otáčení a manipulaci vozidel stavby. Dále se bude komunikace 

napojovat na vjezd/výjezd staveniště se zpevněnou betonovou plochou.  

Staveniště bude oploceno po celém obvodu mobilním plotem od firmy Tempoline 

ve výšce min. 2,0 m. Přístup na staveniště bude umožněn vjezdem, který bude opatřen 

uzamykatelnou bránou. V případě potřeby je možné z mobilního plotu vytvořit dočasný 

vjezd či výjezd. Na oplocení budou umístěny varovné cedule s upozorněním a zákazem 

vstupu nepovolaným osobám.  

Pro výstavbu bude potřebné vyčlenit plochu pro skladování materiálu a zařízení 

staveniště, proto je nutné zabrat již zmíněné pozemky v okolí pozemku investora. Tento 

záměr bude projednán v rámci přípravy před zahájením stavby s dotčenými stranami. Po 

výstavbě budou zabrané pozemky upraveny do původního stavu. 

Objekt bytového domu bude napojen na vodovod, teplovod, jednotnou kanalizaci a 

rozvod NN. Přípojky na tyto sítě budou vybudovány před zahájením stavebních prací. 

Pro kanalizaci dešťovou a splaškovou bude vybudována kanalizační šachta, která bude 

napojena do veřejné kanalizace. 
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Členění: 

stavební objekty SO 01 Bytový dům 

inženýrské objekty IO 01 Příprava území 

 IO 02 Komunikace a zpevněné plochy 

 IO 03 Přípojka vody 

 IO 04 Přípojka kanalizace 

 IO 05 Přípojka NN – dodávka ČEZ 

 IO 06 Přípojka teplovodu 

 IO 07 Venkovní osvětlení 

 IO 08 Terénní úpravy a sadové úpravy 

 IO 09 Drobné objekty 

2 Objekty zařízení staveniště 

Na staveništi budou zařízeny veškeré prostory pro provozní účely, jako jsou kanceláře 

(buňka pro stavbyvedoucího, případně mistry), dále sklady a skládky, oplocení, 

staveništní komunikace a staveništní rozvody. Pro sociální účely zde budou umístěny 

hygienická zázemí (sprchy s oddělenými záchody) a šatny. Přesné rozmístění objektů 

zařízení staveniště je znázorněno ve výkrese č. B. 3. – Zařízení staveniště. 

Zázemí pro personál bude zřízeno z obytných, sanitárních a skladovacích mobilních 

kontejnerů. Objekt s mobilními buňkami bude osazen na vyrovnaný podklad zpevněný 

vrstvou štěrkové drtě frakce 32/63 tl. 200 mm. Všechny buňky budou napojeny na 

elektřinu potřebnou k vnitřnímu osvětlení buňky a pro provozní účely (zásuvky apod.). 

Buňky se sociálním a hygienickým zařízením budou připojeny jak na elektřinu, tak i na 

přípojku vody a kanalizace. 

Konstrukce kontejneru (obytné, sanitární) 

Rám: ocelová svařovaná konstrukce  

Střecha: krytina – trapézový pozinkovaný plech tl. 0,63 mm 

 izolace – plotny minerální vaty tl. 100 mm, PE fólie 

Stěny: kostra – nosné rámy z dřevěných hranolů 

 vnitřní opláštění – oboustranně foliovaná dřevotříska tl. 10 mm 

 vnější opláštění – trapézový pozinkovaný plech tl 0,6 mm 

 izolace – minerální vata tl. 50 mm 

Mezistěny: kostra – dřevěný rám bez izolace 

 opláštění – dřevotřísková deska tl. 10 mm 

Podlaha: dřevotřísková deska tl. 20 mm s krytinou PVC tl. 1,5 mm 

Konstrukce kontejneru pro skladování 

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

 8 ks kontejnerových rohů z materiálu o tl. 5 mm 

 kapsy pro vysokozdvižný vozík 

Opláštění: trapézový plech tl. 1,3 – 1,5 mm 

 boční stěny opatřeny větracími otvory  

Podlaha: ocelový rýhovaný plech tl. 3,4 mm 

 voděodolná překližka tl. 21 mm 
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Vrata: výplň vrat - trapézový plech tl. 1,3 – 1,5 mm 

 opatřeny těsnící gumou 

 jištění dvěma uzavíracími tyčemi 

 úhel otevření max. 270° 

2.1 Provozní objekty 

2.1.1 Kanceláře 

Na staveništi bude umístěna 1 buňka pro stavbyvedoucího a 1 buňka pro mistry. Umístění 

těchto buněk bude u vjezdu staveniště. Navrženy jsou tedy dvě obytné buňky OB6-3,0 od 

firmy CONT s.r.o. o rozměrech 6 058 × 3 000 × 2 600 mm. Manipulace bude prováděna 

pomocí věžového jeřábu. Kontejnery budou usazeny na vodorovnou plochu na dřevěné 

hranoly v toleranci ±10 mm na kontejner. Po usazení se připojí na přívod elektrické 

energie, vody a kanalizace. 

 
Obr. 28 – Obytný kontejner se sanitou OB6-3,0 

Parametry 

Vnější rozměry: 6 058 × 3 000 × 2 600 mm 

Vnitřní výška: 2 300 mm 

Vybavení: vchodové dveře – 875 × 2 000 mm 

 ISO okno s roletou – 1 800 × 1 200 mm 

Topení: přímotopné panely 2kW 

Elektroinstalace: standard  

2.1.2 Sklady 

Na staveništi budou umístěny uzamykatelné sklady, které budou sloužit pro skladování 

drobného materiálu, nářadí a případně nástrojů. Sklad musí být uzamykatelný, aby 

nedošlo k odcizení materiálu. Navrženy jsou dva skladové kontejnery SK20 od firmy 

CONT s.r.o. o rozměrech 6 058 × 2 438 × 2 591 mm. Manipulace a usazení kontejnerů 

bude stejná jako u kanceláří. Sklady nebudou připojeny na žádné přípojky. 



  

86 

 
Obr. 29 – Skladový kontejner SK20 

Parametry 

Vnější rozměry: 6 058 × 2 438 × 2 600 mm 

Topení: ne 

Elektroinstalace: ne 

2.1.3 Oplocení 

Staveniště bude po celém obvodě zajištěno mobilním oplocením firmy Tempoline. Toto 

oplocení bude složeno z plotových dílců, nosných patek a zajišťovacích spon. Plotové 

dílce o rozměru 2 500 × 2 000 mm budou průhledné s povrchovou úpravou žárovým 

zinkováním. Pevnostní rám plotového dílce je tvořen horizontální a vertikální trubkou, na 

který je přichycena výměnná výplň pomocí bezpečnostních spon. Výměnná náplň má oka 

o velikosti 50 × 50 mm a síle drátu 2,2 mm. Dílce budou usazeny do betonových patek a 

spojeny zajišťovací sponou.  

Vjezd na staveniště bude řešen dvoukřídlovou bránou o celkové délce 5,0 m. 

V případě potřeby lze dočasnou bránu vytvořit v jakémkoliv místě oplocení demontáží 

zajišťovacích spon a odstraněním plotového dílce. Po ukončení potřebných prací nebo po 

pracovní době musí být vzniklá brána opět nahrazena plotovým dílcem a zajištěna 

bezpečnostní sponou.  

Pro zamezení přístupu nepovolaným osobám bude na mobilním oplocení u vjezdu 

na staveniště umístěna cedule s upozorněním na zákaz vstupu. 

Parametry plotového dílce Parametry betonové patky 

Délka: 2 500 mm Délka: 600 mm 

Celková výška: 2 000 mm Šířka: 200 mm 

Hmotnost: 17 kg Výška: 140 mm 

Rozteč ok: 50 × 50 mm Hmotnost: 27 kg 

Vertikální trubka: 42 mm 

Horizontální trubka: 25 mm 

2.1.4 Staveništní komunikace 

Vjezd na staveniště bude řešen z ulice Nezvalova na jižní straně parcely a bude napojen 

na zpevněnou staveništní komunikaci. Pro pevný podklad staveništní komunikace a 

dalších zpevněných ploch bude použit dusaný štěrk frakce 32/63 tl. 200 mm. Komunikace 

bude vedena téměř po celém obvodu staveniště tak, aby byla zajištěna cesta pro 
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autočerpadlo a autodomíchávač, které bude čerpat betonovou směs do konstrukce z místa 

stanoveného ve výkrese č. B. 3. – Zařízení staveniště. Celková délka této komunikace 

činí 74,40 m. Na severozápadní straně staveniště bude komunikace sloužit pouze pro 

přístup autočerpadla. 

Pro zapatkování a zajištění těžké mechanizace budou využity tyto zpevněné plochy. 

Věžový jeřáb je uložen na betonových panelech ve štěrkopískovém loži.  

2.1.5 Skládky 

Na staveništi budou vymezeny prostory pro skladování materiálu. Jedná se především o 

skladování prutů betonářské výztuže a svařovaných sítí. Tyto prvky budou skladovány na 

zpevněné odvodněné ploše z betonového recyklátu tl. 200 mm. Výztuž bude skladována 

na dřevěných hranolech a tím bude zabráněno kontaktu se zemí a případně i vodou 

v období dešťů. Celková plocha této skládky činí 86,94 m2 (rozměry: 13,80 × 6,30). 

Bednění pro jednotlivé konstrukce (stěny, sloupy, strop) bude vždy dovezeno na 

stavbu pro právě prováděnou konstrukci a proto zde bude pro tento účel zřízena skládka 

materiálu, které byla nadimenzována na největší možné zaplnění bedněním. Dílce musí 

být uloženy na paletách, drobný materiál v přepravních koších k tomu určených. Skládka 

je navržena o rozměrech 16,35 × 9,20 m (plocha skládky: 150,42 m2). Povrch skládky 

bude zpevněný betonovým recyklátem. 

Všechny skládky budou umístěny tak, aby byly v dosahu věžového jeřábu Liebherr 

132 EC-H 8 Fr.tronic, který zajistí přepravu materiálu po stavbě.  

Skládka pro prefabrikovaná schodišťová ramena není navržena z toho důvodu, že 

montáž prefabrikovaných ramen bude prováděna pouze jeden den a ramena budu 

přemisťována z valníkové nástavby nákladního automobilu přímo na místo uložení 

v konstrukci. 

2.1.6 Staveništní rozvody 

Pro zařízení staveniště budou vybudovány rozvody elektrické energie, kanalizace a vody. 

Vodovodní přípojka 

Rozvod vody pro zařízení staveniště je řešen napojením vodovodním potrubím pod zemí 

na vybudovanou přípojku vody pro objekt. Pro měření odběru vody bude na tuto nově 

vybudovanou přípojku umístěna podružná dočasná vodoměrná souprava. Přípojka pro 

zařízení staveniště bude z plastového potrubí průměru DN 63 mm. Voda bude využívána 

pro provozní i hygienické účely. 

Kanalizační přípojka 

Pro odpadní vody ze sociálních zařízení je navržena kanalizace napojující se na 

kanalizační šachtu, která je těsně u hranice pozemku. Kanalizační přípojka je navržena 

z PVC potrubí průměru DN 150 mm se spádem minimálně 2%.  

Elektrická přípojka 

Elektrická energie bude na staveništi vedena kabelem pod zemí od nově vybudované 

přípojky pro objekt bytového domu k hlavnímu staveništnímu rozvaděči, který bude 

opatřen elektroměrem. Elektrické rozvody, které povedou pod staveništní komunikací, 

budou opatřeny chráničkou tak, aby nedošlo k poškození při pohybu strojů po 

komunikaci. Všechny elektrické rozvody budou uzemněny pomocí zemnícího pásku.  
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2.2 Sociální objekty 

2.2.1 Hygienická zázemí – sprchy, WC 

Na staveništi budou umístěny sanitární buňky pro zajištění sociálního zázemí personálu. 

Navrženy jsou dvě sanitární buňky SAN2 o rozměrech 6 058 × 2 438 × 2 600 mm. 

Vybavení sanitárních buněk je stejné: 2x WC, 2x sprchový kout, 5x umyvadlo, 2x pisoár, 

1x bojler. K dalšímu vybavení buňky patří zrcadla, poličky, misky na mýdlo, držáky 

toaletního papíru a háčky ručníků.  Manipulace a usazení kontejnerů bude probíhat stejně 

jako u ostatních buněk. Po usazení budou buňky připojeny na vodovodní přípojku, 

kanalizační přípojku a přívod elektrické energie. 

 
Obr. 30 – Sanitární kontejner SAN2 

Parametry 

Vnější rozměry: 6 058 × 2 438 × 2 600 mm 

Vnitřní výška: 2 300 mm 

Vybavení: vchodové dveře – 875 × 2 000 mm 

 vnitřní dveře – 600 × 1 970 mm 

 2x ISO okno – 600 × 600 mm 

 2x WC 

 2x pisoár 

 5x umyvadlo 

 2x sprchový kout 

 bojler 

Topení: přímotopné panely 2kW 

Elektroinstalace: standard  

2.2.2 Šatny 

Pracovníkům bude sloužit obytný kontejner (šatna) pro převlékání a úschovnu osobních 

věcí. Navrženy jsou dvě obytné buňky OB6-2,3 o rozměrech 6 058 × 2 438 × 2 600 mm. 

Manipulace a usazení těchto buněk bude probíhat stejně jak u kanceláří. Buňky budou 

připojeny pouze na přívod elektrické energie. 
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Obr. 31 – Obytná buňka OB6-2,3 

Parametry 

Vnější rozměry: 6 058 × 2 438 × 2 600 mm 

Vnitřní výška: 2 300 mm 

Vybavení: vchodové dveře – 875 × 2 000 mm 

 ISO okno s roletou – 1 800 × 1 200 mm 

Topení: přímotopné panely 2kW 

Elektroinstalace: standard  

3 Návrh mobilních buněk 

Při realizaci etapy hrubé vrchní stavby je předpoklad, že se bude na stavbě pohybovat  

13 osob – 1 stavbyvedoucí, 3 mistři, 9 dělníků. Pro jejich potřeby budou na staveništi 

mobilní buňky s kancelářemi, šatnami a hygienickým zázemím. 

Potřebná plocha šaten a kanceláří 

Stavbyvedoucí 15 – 20 m2 

Mistři 8 – 12 m2 

Dělníci 1,25 m2 

Stanovení počtu potřebných šaten a kanceláří 

1 stavbyvedoucí 18 m2 – 1 kancelář OB6-3,0 (plocha 18,17 m2) 

3 mistři 18 m2 – 1 kancelář OB6-3,0 (plocha 18,17 m2) 

9 dělníků  11,25 m2 – 1 kancelář OB6-2,3 (plocha 14,77 m2) 

Pro zázemí pracovníků navrženy 2x kancelářská buňka a 1x šatna pro zaměstnance. 

Potřebné parametry a návrh hygienického zařízení 

Umyvadla 1 umyvadlo / 5 osob – 3x umyvadlo 

WC 1 WC / 10 osob – 2x WC 

Sprchy 1 sprcha / 10 osob – 2x sprcha 

Pro hygienické zázemí navržena 1x sanitární buňka (2x WC, 2x pisoár, 2x sprchový 

kout, 5x umyvadlo) 
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4 Zdroje pro stavbu 

4.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

Pro staveništní provoz je nutné stanovit celkový příkon elektrické energie, který se určí 

na základě počtu a příkonu jednotlivých elektrických spotřebičů a spotřeby energie na 

vnitřní osvětlení. Vnější osvětlení se neuvažuje, bude zajištěno denním světlem. 

STAVEBNÍ STROJ 

Štítkový 

příkon 

[kW] 

Počet 

kusů 

[ks] 

Celkový 

příkon 

[kW] 

Věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC-H 8 Fr.tronic 37,00 1 37,00 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Atlas Copco 

DYNAPAC AX 40 
0,24 3 0,72 

Stavební míchačka SCHEPPACH MIX 180 0,80 1 0,80 

Svářecí invertor GC 130 WIG 4,80 1 4,80 

Úhlová bruska PROTOOL AGP 115 SET 0,80 1 0,80 

Příklepová vrtačka Extol Craft 401182 0,75 2 1,50 

P1 – instalovaný příkon elektrospotřebičů 45,62 

Tab. 2 – Příkon elektrospotřebičů 

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

Příkon 

osvětlení 

[kW] 

Počet 

kusů 

[ks] 

Celkový 

příkon 

[kW] 

Kancelář 0,144 2 0,288 

Šatny 0,144 2 0,288 

Umývárny, WC 0,144 1 0,144 

P2 – instalovaný příkon vnitřního osvětlení 0,72 

Tab. 3 – Příkon vnitřního osvětlení 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie 

     kWPPPPS
2

1

2

321 7,00,18,05,01,1   

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 – součinitel náročnosti elektromotorů mechanizačních prostředků 

0,8 – součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – součinitel náročnosti venkovního osvětlení (neuvažuje se) 

0,7 – fázový posun 

P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor 

P3 – instalovaný výkon venkovního osvětlení 

 

    kWS 54,4362,457,000,172,08,062,455,01,1
22
  

Nutný příkon elektrické energie je 43,54 kW.  
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4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Spotřeba vody pro technologické a hygienické účely se určí na základě maximálního 

počtu pracovníků v určité době. Podle časového plánu je na stavbě max. 13 pracovníků. 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka 

Množství 

[m.j.] 

Střední 

norma  

Potřebné množství 

vody [l] 

Ošetřování betonu hod 8  700 5 600 

Čištění bednících prvků m3 625 100 62 500 

A – potřeba vody celkem 68 100 

Tab. 4 – Voda pro provozní účely 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka 

Množství 

[m.j.] 

Střední 

norma 

Potřebné množství 

vody [l] 

Umyvadla, WC 1 osoba 13 40 520 

Sprchy 1 osoba 13 50 650 

B – potřeba vody celkem 1 170 

Tab. 5 – Voda pro hygienické a sociální účely 

C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka 

Množství 

[m.j.] 

Střední 

norma 

Potřebné množství 

vody [l] 

Maltová směs ks 5 3,5 17,5 

C – potřeba vody celkem 17,5 

Tab. 6 – Voda pro technologické účely 

Výpočet maximální potřeby vody 

       sltkPQ nnn /3600/  

Qn – spotřeba vody [l/s] 

Pn – potřeba vody [l/den] – směna 8 hodin 

kn - koeficient nerovnoměrnosti (1,6 – 2,7) 

t – doba odběru [hod] 

 

       36008/0,25,177,217016,1100683600/0,27,26,1  tCBAQn
 

slQn /89,3  

slQQQ nn /67,489,32,089,32,0   

Spotřeba vody je 4,67 l/s. Dimenze potrubí vodovodní přípojky je DN 63 mm. 

5 Likvidace zařízení staveniště 

Všechny části zařízení staveniště budou postupně odstraněny po skončení všech 

stavebních a montážních prací. Objekty, které je možné znovu použít, budou odvezeny 

zpět pronajímateli a připraveny k dalšímu použití. Toto se týká převážně mobilních 
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kontejnerů, které byly zapůjčeny od společnosti CONT. Dále budou odstraněny veškeré 

přípojky zbudované pro zařízení staveniště. 

Materiály, které nelze znovu využít budou roztříděny a ekologicky zlikvidovány. 

Materiály určené k recyklaci budou recyklovány. Ostatní odpad bude uložen na 

příslušných skládkách. Spalitelný odpad bude odvezen do spalovny, kde proběhne jeho 

likvidace. 

Věžový jeřáb a další stroje, které nebudou odstraněny v průběhu výstavby, budou 

v případě potřeby rozebrány (věžový jeřáb pomocí autojeřábu) a odvezeny majiteli či 

pronajímateli. 

Zpevněné plochy a staveništní komunikace budou odstraněny a provedou se 

konečné terénní úpravy. Především pozemky, které byly dočasně zabrané pro výstavbu 

bytového domu, budou uvedeny zpět do původního stavu. 

Všechny prvky mobilního oplocení bude vráceno, případně odvezeno do skladu 

firmy, která stavbu realizovala. 

Celé zařízení staveniště musí být odstraněno do smluveného data mezi investorem 

a hlavním zhotovitelem. 

 

6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Během výstavby musí veškeré práce probíhat v souladu s platnými předpisy a nařízeními 

vlády. Každý pracovník musí být řádně proškolen. Na plnění jednotlivých požadavků 

vyhlášek a předpisů bude dohlížet stavbyvedoucí a jím pověření mistři. Bezpečnost práce 

se týká především následujících předpisů: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

7 Vliv stavby na životní prostředí 

V rámci realizace nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního 

fondu. Dle katastru nemovitostí bude výstavba probíhat pouze na pozemku typu ostatní 

plocha. Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací 

prostor. Výstavba neovlivní horninové prostředí. Dále musí být zamezeno znečišťování 

půdy a spodních vod a neopodstatněnému poškození zeleně při provádění stavebních 

prací a provozem stavební mechanizace. 

Vliv realizace na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá. 

Základní povinnosti ve vodním hospodářství jsou v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů. 
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Odpady vznikající při stavbě: 

Číslo odpadu Název odpadu Kategorie Likvidace odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly O recyklace 

17 01 01 Beton O odvoz na skládku 

17 01 02 Cihly O odvoz na skládku 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

neobsahující nebezpečné látky 

O odvoz na skládku 

17 02 01 Dřevo O odvoz na skládku 

17 02 02 Sklo O odvoz na skládku 

17 02 03 Plast O recyklace 

17 02 04 

Sklo, plasty a dřevo obsahující 

nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 

N odvoz na skládku 

17 04 05 Železo a ocel O recyklace 

17 05 04 
Zemina a kamení neobsahující 

nebezpečné látky 
O odvoz na skládku 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry 

neobsahující nebezpečné látky 
O odvoz na skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad O odvoz na skládku 

Tab. 7 – Odpady vznikající při stavbě 

 

8 Literatura a zdroje 

Literatura a zdroje uvedeny v souhrnném seznamu literatury a zdrojů. 
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1  Časový plán monolitického skeletu 

Časový plán byl zpracován pro hrubou vrchní stavbu – monolitický skelet – v programu 

CONTEC. Časové plány pro jednotlivá podlaží byly uvažovány v návaznosti pater tak, 

že po částečném odbednění stropu navázala práce dalšího podlaží – armování sloupů. 

Jednotlivé plány v příloze B. 5. – Časové plány 

 

Časové termíny jednotlivých pater 

1NP - zahájení: 26.5.2015 

 - ukončení: 19.8.2015 

2NP - zahájení: 20.8.2015 

 - ukončení: 5.11.2015 

3NP - zahájení: 6.11.2015 

 - ukončení: 14.1.2016 

4NP - zahájení: 15.1.2016 

 - ukončení: 23.3.2016 

5NP - zahájení: 24.3.2016 

 - ukončení: 31.5.2016 

6NP - zahájení: 1.6.2016 

 - ukončení: 28.7.2016 

7NP - zahájení: 29.7.2016 

 - ukončení: 19.9.2016 
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1 Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C – řada BASIC LINE 

Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C na podvozku Mercedes-Benz Actros 2648 L 6x4 je 

navržen na dopravu betonové směsi z Logistického centra GEMO OLOMOUC, s.r.o., 

které se nachází na okraji města Olomouc poblíž obce Hněvotín – cca 8,4 km od místa 

staveniště. Betonová směs je určená na betonování monolitických sloupů, stropů, stěn a 

ztužidel. 

 
Obr. 32 – Autodomíchávač Stetter C3 AM 9 C na podvozku MAN TGS 33.360 

Technické parametry 

Jmenovitý objem: 9 m3 

Geometrický objem: 15 810 l 

Vodorys: 10 390 l 

Stupeň plnění: 56,9 % 

Sklon bubnu: 11,2° 

Otáčky bubnu: 0 – 12/14 U/min 

Nástavba: 

Hmotnost nástavby (FH/SH): 3 920/4 550 kg  

A – průměr bubnu 2 300 mm 

B – výška násypky 2 474 mm 

C – průjezdová výška 2 534 mm 

D – výsypná výška 1 089 mm  

Pozn.: FH = pohod od motoru podvozku, SH = separátní pohon 

 
Obr. 33 – Schéma rozměrů bubnu autodomíchávače Stetter 
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2 Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 39 SX 

Čerpadlo na betonovou směs SCHWING S 39 SX bude použito pro přepravu betonu na místo 

uložení. Směs bude transportována z autodomíchávače do bednění stropní konstrukce, sloupů 

a stěn. Řídit tento stroj může pouze osoba vlastnící platné řidičské oprávnění. 

 
Obr. 34 – Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 39 SX 

Technické parametry 

Vertikální dosah: 38,7 m 

Horizontální dosah: 34,7 m (od osy otoče výložníku) 

Skládání výložníku: R 

Počet ramen: 4 

Dopravní potrubí: DN 125 

Pracovní rádius otoče: 2×360° 

Systém zapatkování: SX-H 

Zapatkování podpěr – přední: 7,94 m 

Zapatkování podpěr – zadní: 6,40 m 

Čerpací jednotka P 2525 

Pohon: 636 l/min 

Dopravní válec: 250 × 2 500 mm 

Hydraulický válec: 120/85 mm 

Počet zdvihů: 22 min-1 

Dopravované množství: 163 m3/h 

Max. tlak betonu: 85 bar 
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Obr. 35 – Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 39 SX – pracovní dosah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

101 

3 Věžový jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Fr.tronic 

Věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC-H 8 Fr.tronic je navržen pro sekundární přepravu 

materiálu po stavbě, především pro přepravu prvků bednění, výztuže (armokošů, 

svařovaných sítí), prefabrikovaných dílců (ramena schodiště) a dalšího materiálu. Jeřáb 

bude využit po celou dobu realizace hrubé vrchní stavby bytového domu. 

 
Obr. 36 – Věžový jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Fr.tronic 

Technické parametry 

Opěrná základna: 4,6 × 4,6 m 

Max. nosnost: 8 000 kg 

Nosnost (max. vyložení): 1 700 kg 

Zdvihací výška: 40,0 m 

Vyložení: 55 m 

Lanové dráhy: 2/4 

Jmenovitý točivý moment: 1 320 kNm 
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Obr. 37 – Věžový jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 – základní rozměry 
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Obr. 38 – Věžový jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 – vyložení 

 

 
Obr. 39 – Věžový jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 – křivka únosnosti 

Bod 1 - nejvzdálenější břemeno: univerzální prvek Framax Xlife 0,90×3,30 m, 

hmotnost 182,60 kg 

Bod 2 - nejbližší břemeno: schodišťové rameno 8x173,30x300 mm 

 hmotnost 4,407 
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4 Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2648 L 6x4 

s valníkovou nástavbou a hydraulickou rukou Palfinger PK 13000 

Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2648 L 6x4 s valníkovou nástavbou je určen 

pro přepravu materiálu (bednění, výztuž, prefabrikované dílce) z okolních půjčoven na 

místo staveniště. Bednění a výztuž bude dovezena z půjčovny u obce Hněvotín. 

Prefabrikované dílce budou dovezeny z výrobny prefabrikátů firmy IP systém se sídlem 

Olomouc – Chválkovice. Nákladní automobil na staveništi bude pouze po dobu vykládky 

potřebného materiálu. 

 
Obr. 40 – Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2648 6x4 s valníkovou nástavbou 

Technické parametry  

Ložná plocha: 6,52 × 2,48 × 0,97 m 

Celková hmotnost: 26 000 kg 

Provozní hmotnost: 13 320 kg 

Užitečná hmotnost: 12 680 kg 

Rozvor: 4,8 m 

Hydraulická ruka Palfinger PK 13000  

Max. nosnost: 4 390 kg  

Max. dosah / nosnost: 18,7 m / 370 kg 

Max. dosah výškový / nosnost: 14,0 m / 3 150 kg 
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5 Užitkový automobil Volkswagen Crafter 35 

Užitkový automobil Volkswagen Crafter 35 2.0 l TDI (skříňový vůz s vysokou střechou) 

bude sloužit pro přepravu a dovoz drobného stavebního materiálu, nářadí, pomůcek, 

případně menších strojů. Automobil bude využíván v průběhu celé výstavby. 

 
Obr. 41 – Užitkový automobil Crafter 35 (střední rozvor s vysokou střechou) 

Technické parametry  

Rozměry [d×š×v] 5 905 × 1 993 × 2 705 mm 

Nákladový prostor: 10,5 m3 

Rozvor: 3 665 mm 

Průměr otáčení: 13,6 m 

Užitečná hmotnost: 890 – 1 479 kg 

Zatížení střechy: 150 kg 

6 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Atlas Copco DYNAPAC AX 

40 s vysokofrekvenčním měničem CF11 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Atlas Copco DYNAPAC AX 40 se používá spolu s 

vysokofrekvenčním měničem CF 11. Slouží ke zhutnění čerstvé betonové směsi uložené 

do bednění svislých konstrukcí. Využití ponorného vibrátoru i měniče bude po celou dobu 

betonování všech svislých konstrukcí. 

 
Obr. 42 – Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Atlas Copco DYNAPAC AX 40 

 



  

106 

Technické parametry vibrátoru 

Průměr / délka hlavice: 40/320 mm 

Napětí: 42-3-200 V/Hz 

Příkon: 240 W 

Proud: 4,5 A 

Otáčky rotoru hlavice: 12 000 ot/min 

Délka ohebné hlavice: 5 m 

Délka přívodního el. kabelu: 10 m 

Hmotnost hlavice: 2,1 kg 

Vibrace v rukojeti: 3,81 kg/s2  

 
Obr. 43 – Vysokofrekvenční měnič k vibrátoru Atlas Copco DYNAPAC CF11 

Technické parametry měniče 

Výkon: 0,8 kVA 

Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz 

Výstupní napětí: 42-3-200 V/HZ 

Výstupní proud: 11 A 

Počet výstupů: 1 

Počet fází: 1 

Hmotnost: 18 kg 

7 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H + 3 m profil 

Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H s profilem délky 3 m slouží ke zhutnění a 

zarovnání povrchu čerstvě uložené betonové směsi vodorovných konstrukcí. Vibrační 

lišta bude používána po celou dobu betonování všech stropních konstrukcí. 

 
Obr. 44 – Plovoucí vibrační lišta Enar Haracan H + 3 m profil 
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Technické parametry 

Hmotnost: 27 kg 

Objem nádrže: 0,7 l 

Palivo: bezolovnatý benzín 

Frekvence: 9000 / min 

Odstředivá síla: 200 kN 

Motor:  HONDA GX-35 4-taktný 

Délka lišty: 3 m 

Hmotnost lišty: 12,6 kg 

8 Stavební míchačka SCHEPPACH MIX 180 

Stavební míchačka SCHEPPACH MIX 180 je určena pro míchání betonových směsí 

v případě potřeby, kdy je nutno např. zapravit nedostatky (trhliny, praskliny, díry apod.). 

 
Obr. 45 – Stavební míchačka SCHEPPACH MIX 180 

Technické parametry  

Hmotnost: 64 kg 

Objem nádoby: 180 l 

Elektrické napájení: 230 V / 50 Hz 

Příkon: 800 W 

Otáčky: 2 750 ot/min 

Rozměry: 126 × 85 × 140 cm 

9 Motorová pila Husqvarna 439 

Motorová pila Husqvarna 439 slouží pro případné řezání a úpravu bednění (převážně 

desek). 

 

 

 

 

Obr. 46 – Motorová pila Husqvarna 439 
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Technické parametry 

Výkon: 1,5 kW/HP 

Objem válce: 35,2 cm3 

Délka lišty: 16 cm 

Hmotnost: 3,92 kg 

10 Svářecí invertor GC 130 WIG 

Svářecí invertor GC 130 WIG bude použit pro svařování výztuže během její pokládky. 

S tímto strojem smí pracovat pouze osoba dostatečně vyškolená se svářečským průkazem.  

 
Obr. 47 – Svařovací stroj KIT 309 PROCESSOR 

Technické parametry 

Vstupní napětí: 230 V / 50 Hz 

Příkon: 4 800 W 

Max síťový výkon: 4,8 kVA 

Hmotnost: 9,8 kg 

11 Úhlová bruska PROTOOL AGP 115 SET 

Úhlová bruska PROTOOL AGP 115 SET je určena pro případné úpravy betonářské 

výztuže (řezání, zkracování apod.). Nutné využívat brusku pouze s originálními kotouči 

odpovídajícího průměru. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48 – Úhlová bruska PROTOOL AGP 115 SET 

Technické parametry 

Příkon: 800 W 

Otáčky: 0 – 10 000 ot/min 

Rozměr kotouče: 115 mm 

Upínání: M 14 

Hmotnost: 2,0 kg
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 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické svislé konstrukce 

Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro monolitické svislé konstrukce je uvedena 

v příloze č. B. 6. – Kontrolní a zkušební plány, kde jsou uvedeny především veškeré 

zdroje, normy, vyhlášky a dále i měřící parametry, způsoby kontroly a četnosti těchto 

kontrol. Všechny kontroly je nutné zaznamenávat do stavebního deníku. 

Vstupní kontrola 

1 Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

Před zahájením činností na dané technologické etapě je nutné povést kontrolu projektové 

dokumentace pro realizaci, která byla předem schválena investorem. Stavbyvedoucí a 

technický dozor investora zkontrolují rozsah, úplnost a provedení této dokumentace. Po 

celou dobu výstavby se musí projektová dokumentace vyskytovat na stavbě a musí být 

umožněno do ní nahlédnout. 

2 Kontrola připravenosti pracoviště  

Mezi etapou hrubé spodní stavby a etapou hrubé vrchní stavby musí dojít k předání a 

převzetí pracoviště. Při předání se provede i kontrola připravenosti staveniště, kde se 

zkontroluje stav zařízení staveniště jako je výška oplocení, potřebné skládky, sklady, 

buňky a veškeré zpevněné plochy.  

2.1 Kontrola dokončení předcházejících prací 

Při kontrole připravenosti staveniště se provede kontrola předcházejících prací. V tomto 

případě se jedná o kontrolu vodorovné konstrukce hrubé spodní stavby (strop nad 1PP) 

v celém rozsahu. Kontroluje se její úplnost, celistvost, neporušenost a dodržení 

technologické přestávky.  

Provede se kontrola rovinnosti konstrukce, kde jsou dovolené odchylky pro 

rovinnost povrchu celkově ±15 mm/2 m a místně ±6 mm/0,2 m. Měření se provede 

pomocí latě o délce 2 m.  

Dále se provede kontrola pevnosti betonu, zda dosáhl potřebné pevnosti (70%). 

Kontrola se provede pomocí Schmidtova kladívka tak, aby nedošlo k destrukci betonu. 

Vymrštěním kladívka z pouzdra a jeho dopadem se z velikosti odrazu od betonu se odvodí 

pevnost betonu v tlaku. 

Nakonec se zkontroluje poloha, počet, směr a délka vyčnívající výztuže pro 

navázání sloupů dalšího patra. Nutná je také kontrola čistoty podkladu bez prachu a 

hrubých nečistot. 

3 Přejímka materiálů 

Při každé přejímce materiálu se zkontroluje jeho množství, druh a kvalita dle dodacího 

listu a jeho správnost dle projektové dokumentace. 

3.1 Kontrola dodávky výztuže, svařovaných sítí, armokošů 

U každé dodávky výztuže se zkontroluje především její množství, rozměry, druh, čistota 

povrchu, neporušenost a označení prvků. Výztuž musí být čistá, bez nečistot, mastnoty a 

látek, které by měly vliv na soudržnost betonu s ocelí. Dále se musí zkontrolovat koroze 

výztuže a případně její rozsah. Výztuž musí být označena identifikačním štítkem. 
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V případě armokošů se provede i kontrola provázání výztuže a kvalita svarů.  

U svařovaných sítí se zkontroluje velikost ok a rozměry sítě dle projektové dokumentace. 

3.2 Kontrola dodávky prvků bednění 

U bednících dílců se kontroluje shoda dodávky s objednacím listem – množství, druh, 

rozměry. Dále je nutné zkontrolovat kvalitu materiálu – vizuálně zkontrolujeme 

rovinnost, neporušenost, čistotu. 

4 Kontrola uskladnění materiálu 

Dodaný materiál musí být skladován dle požadavků výrobce tak, aby nedošlo k jeho 

poškození. Provede se kontrola skladovacích ploch, které musí být zpevněné, odvodněné 

a dimenzované na potřebné množství materiálu. V případě potřeby musí být v dosahu 

věžového jeřábu. Na skládkách je nutné dodržet šířku manipulačního prostoru. 

Prvky bednění budou skladovány v přepravních kontejnerech či paletách, ve 

kterých byly přivezeny od dodavatele. Kontejnery či palety budou v případě potřeby 

stohovány max. do výšky 1,6 m (dva prvky nad sebou). 

Skladování výztuže musí být na zpevněné a dostatečně odvodněné skladovací ploše 

a na dřevěných hranolech (popř. deskách) vzdálených od sebe minimálně 1,0 m. Výztuž 

se nesmí prohýbat. 

V případě nepříznivých podmínek musí být materiál chráněn PE fólií, která bude 

řádně upevněna. 

5 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Před zahájením prací se provede kontrola způsobilosti pracovníků. Zkontrolují se jejich 

průkazy (např. svářečský průkaz, řidičský průkaz, jeřábnický průkaz apod.). Důležitý je i 

jejich zdravotní stav, který musí prokázat, že jsou zdravotně způsobilí k výkonu práce. 

Dále je nutné zkontrolovat proškolení BOZP, zejména proškolení o bezpečnosti práce ve 

výškách. Při navázání pracovního poměru se musí každý pracovník prokázat danými 

výučními listy, průkazy či certifikáty, které mu umožňují provádět danou činnost. 

Kontrola pracovníků bude probíhat periodicky. 

6 Kontrola strojů 

Kontrola strojů se týká veškeré mechanizace, nářadí, a pomůcek, které jsou k dané etapě 

potřeba. Tato kontrola musí probíhat průběžně tak, aby nedošlo k ohrožení či zranění 

osob. Kontrola se provede vždy před zapnutím stroje.  Kontroluje se především technický 

stav stroje, nepoškozenost, případně únik kapalin ze stroje. V případě zjištění závad se 

stroj nesmí použít a musí být opraven či nahrazen jiným strojem. U všech strojů se 

kontrolují jejich technické listy, případně jejich únosnost či výkonnost. 

Mezioperační kontrola 

7 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola klimatických podmínek se bude provádět průběžně a bude zaměřena na teplotu 

vzduchu, vítr a viditelnost. Teplota vzduchu se bude měřit 4x denně pomocí teploměru a 

následně se z těchto hodnot vypočítá průměrná teplota, která by měla být v rozmezí +5°C 

až +30°C.  
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V případě teplot mimo toto rozmezí se musí provést opatření pro danou práci. 

Pokud teplota bude vyšší než +30°C musí být beton dostatečně kropen a opatřen rohoží, 

která chrání povrch betonu před slunečním zářením a vysycháním. 

Pokud teplota klesne pod +5°C musí se při betonáži změnit podmínky a do betonové 

směsi musí být přidávány přísady pro urychlení tuhnutí nebo musí být betonová směs 

předehřívána. Při nízkých teplotách musí být povrch konstrukce, do kterého se beton bude 

ukládat, čistý a bez námrazy. Po uložení musí být povrch betonové směsi přikryt a 

ošetřován tak, aby povrchová teplota betonu neklesla pod +5°C. 

Rychlost větru nesmí překročit 11 m/s (případně 8 m/s). Viditelnost nesmí 

poklesnout pod 30 m. 

8 Kontrola armování svislých konstrukcí 

Před montáží bednění je nutné provést armování svislých konstrukcí a také následující 

kontroly této činnosti.  

8.1 Kontrola uložení/osazení výztuže 

Provede se kontrola správného uspořádání armatur dle projektové dokumentace, počet 

kusů a jejich druh v jednotlivých sloupech nebo stěnách před uložením na místo vázání. 

Následně se zkontroluje přesnost osazení armatury. 

8.2 Kontrola svázání/svaření výztuže 

Po svázání výztuže je nutné provést kontrolu, zda je výztuž řádně svázána. Při svařování 

výztuže je důležité provést kontrolu svarů a ověřit, jestli zajišťují dostatečnou stabilitu 

konstrukce. Před svázáním/svařením se provede kontrola rozestupů mezi jednotlivými 

pruty tak, aby bylo možné provést správně betonáž a hutnění svislých konstrukcí bez 

poškození výztuže.  

8.3 Kontrola krytí výztuže 

Před zabedněním konstrukce je nutné zkontrolovat krytí výztuže, které musí být zajištěno 

pomocí distančních podložek pro svislé konstrukce. Minimální krytí výztuže se musí 

shodovat s projektovou dokumentací. Dále musí být zkontrolován jejich druh a správnost 

rozmístění. 

8.4 Kontrola stavu výztuže před zabetonováním 

Před zabetonováním výztuže je nutné provést kontrolu stavu výztuže. Povrch výztuže 

nesmí být mastný, poškozený, znečištěný hrubšími nečistotami nebo jinými škodlivými 

látkami (v případě znečištění je nutné výztuž očistit). 

9 Kontrola bednění svislých konstrukcí 

Bednění sloupů se zhotoví až poté, co je zhotovena armatura sloupu. Kontrola bednění 

v tomto případě bude provedena najednou. U svislých konstrukcí – stěn – bude provedena 

nejdříve jedna strana bednění, následně její armatura a poté zabednění. Kontrola bednění 

u této konstrukce se provede jak pro každou stranu bednění, tak i pro celou zhotovenou 

konstrukci bednění stěny. 

9.1 Kontrola provedení/spojení, stability, rozměrů a polohy bednění 

Při montáži bednění je nutné provést kontrolu rozměrů jednotlivých prvků, aby byl 

zajištěn požadovaný rozměr či výška sloupu. Je nutné provést kontrolu polohy bednění a 
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zajistit správnou geometrickou a polohovou přesnost bednící konstrukce. Bednící díly 

musí být opatřeny rovnoměrnou vrstvou odbedňovacího prostředku, který ošetří povrch 

a usnadní odbedňování. Jednotlivé díly konstrukce musí být zajištěny pomocí 

rychloupínačů, svorek a dalšího materiálu tak, aby nedošlo k uvolnění, posunutí, 

vybočení nebo zborcení konstrukce. U bednění stěn je nutné konstrukci bednění správně 

zajistit pomocí kotev. Těmito prvky se zajistí i těsnost konstrukce. 

Velikost odchylek polohy, rozměrů a tvaru hotového bednění musí být voleny tak, 

aby nebyly překročeny mezní odchylky hotové betonové konstrukce. 

9.2 Kontrola svislosti bednění 

Po montáži bednění se provede kontrola svislosti sloupu nebo stěny. Mezní odchylka 

mezi půdorysným rozdílem horní a spodní hrany bednění je stanovena jako maximální 

hodnota z ±15 mm a h/300. 

10 Kontrola betonové směsi 

Betonová směs se zkontroluje před betonováním i v průběhu betonáže a dále se musí 

kontrolovat i její ukládání, hutnění a ošetřování. 

10.1 Kontrola betonové směsi před betonováním 

Při dodávce betonové směsi musí být provedena kontrola betonu. Zkontroluje se doklad 

o jeho kvalitě, složení, třídě betonové směsi včetně certifikátů a atestů. Betonová směs 

musí být v souladu s projektovou dokumentací. Dále se musí provést kontrola konzistence 

betonové směsi na vzorku, který bude odebrán přímo z autodomíchávače. Stupeň 

konzistence se určí několika zkouškami: zkouška sednutím kužele, zkouška rozlitím, 

zkouška Vebe a stupeň zhutnitelnosti.  

Zkouška sednutím kužele se provede vždy u první dodávky dne a při změně jiného 

druhu betonu, jinak se provedou pro každých 25 m3. Pro beton konzistence S3, který bude 

na stavbě použit, musí být sednutí kužele v rozmezí 100 – 150 mm. 

Z jedné dodávky každého druhu betonu je nutné odebrat zkušební vzorek do 

krychelné formy o hraně 150 mm. Tyto vzorky se zhutní, uchovají na stavbě a budou 

sloužit pro kontrolu krychelné pevnosti. 

10.2 Kontrola ukládání betonové směsi 

Ukládání betonové směsi musí být kontrolováno průběžně. Čerstvá betonová směs, která 

bude čerpána z autočerpadla, nesmí být ukládána z větší výšky než 1,5 m. Při ukládání 

betonové směsi nesmí dojít k poškození výztuže nebo bednění. Betonování svislých 

konstrukcí musí být provedeno v souvislých vodorovných vrstvách, které je nutno 

zhutnit. 

10.3 Kontrola hutnění betonové směsi 

Hutnění betonové směsi svislých konstrukcí nesmí poškodit výztuž ani bednění. Hloubka 

zhutňované vrstvy musí být rovna max. 1,25 násobku délky účinné hlavice. Ponorný 

vibrátor musí být schopný zhutnit i předešlou vrstvu betonu v rozsahu 50 – 100 mm. 

Nesmí dojít k převibrování betonové směsi, které se projeví vyloučením cementového 

mléka na povrchu. Během ukládání a zhutňování betonu se musí minimalizovat segregace 

betonu. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru 

účinnosti vibrátoru. 
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10.4 Kontrola ošetřování betonu 

Po betonáži svislých konstrukcí se musí provést kontrola ošetřování betonu tak, aby bylo 

zabráněno ztrátě vlhkosti betonu při hydratačních jevech. Beton musí být chráněn před 

nepříznivými klimatickými podmínkami, jako jsou např. vítr, déšť, mráz a sluneční 

záření. Ochrana se provede pomocí vlhčené geotextilie nebo pravidelným vlhčením 

povrchu.  

Důležité je kontrolovat teplotní rozdíly a v případě klesnutí teploty pod +5°C se 

povrch betonu nesmí vlhčit, ale zahřívat a chránit před mrazem. Při teplotách +30°C musí 

být povrch betonu více vlhčen a chráněn před slunečními paprsky. Ošetřování musí trvat 

alespoň 12 hodin a zároveň beton musí dosáhnout minimálně 50% pevnosti. Velice 

důležité je dodržení potřebné technologické pauzy, která se stanoví výpočtem. 

11 Kontrola odbednění 

Odbednění konstrukce musí být provedeno po technologické přestávce. Pro svislé 

konstrukce stačí 3 dny – odstraňování nenosných bočnic nesmí při odbedňování poškodit 

povrch betonu a hrany konstrukce. Vady na konstrukci (trhliny, praskliny) je nutné co 

nejdříve zaplnit zhutněnou betonovou směsí, která byla použita při betonování, nebo jí 

podobnou. 

Výstupní kontrola 

12 Kontrola geometrie konstrukce 

Na závěr se provede kontrola geometrie celé konstrukce. Kontroluje se především tvar a 

svislost sloupů a stěn. Mezní odchylka vychýlení sloupu nebo stěny od osy musí být 

maximální z hodnot ±15 mm nebo h/400. Odchylka mezi osami stěn a sloupů musí být 

větší z hodnot t/30 nebo 15 mm. Volný prostor mezi sousedními sloupy či stěnami musí 

být max(±20mm, l/600). A v neposlední řadě odchylka polohy sloupu/stěny v půdorysu 

vztažená k sekundární přímce musí být maximálně ±25 mm. 

13 Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech 

Kontrola krychelné pevnosti v tlaku se provede na betonových vzorcích, které byly 

vytvořeny při zkoušce betonové směsi. Pokud nebyly zkušební vzorky vytvořeny a je 

nutná tato kontrola, potvrzení o pevnosti se provede na vzorku, který se odebere přímo 

z konstrukce. V tomto případě se jedná o deformační metodu. Opačná metoda 

(nedeformační) je kontrola Schmidtovým kladívkem. Zkoušky se provádí v laboratořích 

po 28 dnech. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol. 

14 Kontrola povrchu betonu 

Kontrola povrchu betonu svislých konstrukcí byla již provedena i při odbedňování. 

Vizuálně se kontrolují praskliny, trhliny, hnízda.  

15 Kontrola vyčnívající výztuže 

Kontrola vyčnívající výztuže je totožná jako u kontroly vstupní (část 2.1. Kontrola 

dokončení předcházejících prací). Zkontroluje se délka, směr, poloha a počet kusů. 

Výztuž se zajistí tak, aby nedošlo během dalších prací k úrazu. 

 



  

117 

16 Kontrola provedení celé konstrukce 

Poslední kontrola je kontrola provedení celé konstrukce. Zkontroluje se úplnost, 

celistvost a kompletnost svislých monolitických konstrukcí. Hotové konstrukce musí být 

v souladu s projektovou dokumentací. Kontrola se provádí vizuálně. 

 Kontrolní a zkušební plán pro monolitické vodorovné konstrukce 

Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro monolitické vodorovné konstrukce je 

uvedena v příloze č. B. 6. – Kontrolní a zkušební plány, kde jsou uvedeny především 

veškeré zdroje, normy, vyhlášky a dále i měřící parametry, způsoby kontroly a četnosti 

těchto kontrol. Všechny kontroly je nutné zaznamenávat do stavebního deníku. 

Vstupní kontrola 

1 Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů popsána v kapitole Kontrolní a 

zkušební plán pro monolitické svislé konstrukce v bodě č. 1. 

2 Kontrola připravenosti pracoviště 

2.1 Kontrola dokončení předcházejících prací 

Při kontrole připravenosti staveniště se provede kontrola předcházejících prací. V tomto 

případě se jedná o kontrolu svislých konstrukcí provedených v 1NP. Kontroluje se jejich 

úplnost, celistvost, neporušenost a dodržení technologické přestávky. 

Kontroluje se poloha sloupů a stěn v půdoryse s mezní odchylkou ±25 mm. Tato 

odchylka je vztažena k sekundární přímce konstrukce (sloupu či stěny). Dále se provede 

kontrola svislosti konstrukce, kde je stanovena mezní odchylka pro svislé konstrukce o 

výšce menší než 10 m stanovena na 15 mm. 

Důležitá je i kontrola vyčnívající výztuže z konstrukcí. Zkontroluje se jejich délka, 

počet, poloha a neporušenost.  

3 Přejímka materiálu 

Při každé přejímce materiálu se zkontroluje jeho množství, druh a kvalita dle dodacího 

listu a jeho správnost dle projektové dokumentace. 

3.1 Kontrola dodávky výztuže, svařovaných sítí, armokošů 

Kontrola dodávky výztuže popsána v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro monolitické 

svislé konstrukce v bodě č. 3.1. 

3.2 Kontrola dodávky prvků bednění 

Kontrola dodávky bednění popsána v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro monolitické 

svislé konstrukce v bodě č. 3.2. 

4 Kontrola uskladnění materiálu 

Kontrola uskladnění materiálu popsána v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro 

monolitické svislé konstrukce v bodě č. 4. 

5 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola způsobilosti pracovníků popsána v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro 

monolitické svislé konstrukce v bodě č. 5. 
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6 Kontrola strojů 

Kontrola strojů popsána v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro monolitické svislé 

konstrukce v bodě č. 6. 

Mezioperační kontrola 

7 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola klimatických podmínek popsána v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro 

monolitické svislé konstrukce v bodě č. 7. 

8 Kontrola bednění vodorovných konstrukcí 

Kontrola bednění u vodorovných konstrukcí se mírně liší od kontroly u svislých 

konstrukcí. Zkontroluje se především vodorovnost bednění a jeho výšková úroveň. 

8.1 Kontrola provedení, rozmístění podpěr, geometrie a stability bednění 

Při montáži bednění se provede vizuální kontrola jednotlivých prvků. Zkontrolují se jejich 

rozměry a stav, zda nejsou výrazně poškozeny. Bednění vodorovných konstrukcí musí 

být řádně podepřeno, aby nedošlo k posunutí, uvolnění či zborcení celé konstrukce. 

Vzdálenost podpěr musí odpovídat předepsaným vzdálenostem od výrobce. Dále se 

zkontroluje těsnost bednících desek, mezi kterými nesmí být mezery. 

8.2 Kontrola výškové úrovně 

V průběhu sestavování bednění pro vodorovné konstrukce musí být kontrolována 

průběžně výška konstrukce, která zajistí, aby konstrukce byla umístěna na správném 

místě. Mezní odchylka je stanovena na ±10 mm.  

8.3 Kontrola vodorovnosti bednění 

Po sestavení bednění pomocí 2m latě je nutné zkontrolovat vodorovnost bednění. 

9 Kontrola výztuže vodorovných konstrukcí 

Kontrola výztuže vodorovných konstrukcí je obdobná jako kontrola výztuže u svislých 

konstrukcí. Zkontroluje se uložení výztuže, její správné rozmístění (především 

svařovaných sítí), přesahy. Vše musí být v souladu s projektovou dokumentací. Po 

uložení výztuže musí být dostatečně zajištěna její stabilita svázáním. Dále se provede 

kontrola minimální krycí vrstvy výztuže, kterou zajistí správně rozmístěné distanční 

podložky. V případě osazení speciálních prvků (izolační nosníky apod.) je nutné 

zkontrolovat jejich umístění dle projektové dokumentace a správné navázání na výztuž 

konstrukce. 

Před zabetonováním výztuže je nutné provést kontrolu stavu výztuže. Povrch 

výztuže nesmí být mastný, poškozený, znečištěný hrubšími nečistotami nebo jinými 

škodlivými látkami (v případě znečištění je nutné výztuž očistit). 

10 Kontrola betonové směsi 

Kontrola betonové směsi musí probíhat jak před betonáží, tak i průběžně při betonáži. 

Kontrola betonové směsi před betonováním, kontrola ukládání betonové směsi a kontrola 

ošetřování betonu je stejná jako u kontroly u svislých vodorovných konstrukcí. Zhutnění 

betonové směsi se provede v pruzích tak, aby se plochy účinnosti vibrátorů překrývaly o 

100 až 200 mm. 
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11 Kontrola odbednění 

Odbednění konstrukce musí být provedeno po technologické přestávce. Bednění se nesmí 

odstranit dřív, dokud beton nedosáhne potřebné pevnosti. Pro vodorovné nosné 

konstrukce je minimální technologická přestávka 7 dní. Při odbedňování nesmí být 

poškozen povrch bednění ani hrany konstrukce. Odstranění bednění se musí provádět 

postupně uvolňováním jednotlivých prvků bednění. Postup zmíněn v technologickém 

předpise. Vady betonu, např. trhliny, praskliny, hnízda, je nutné co nejdříve zaplnit 

betonovou směsí, která byla použita při betonování, nebo ji nahradit podobnou. 

Výstupní kontrola 

12 Kontrola geometrie konstrukce 

Na závěr se provede kontrola geometrie celé konstrukce. Kontroluje se především 

tvar a rovinnost vodorovné konstrukce. Kontrola rovinnosti konstrukce, kde jsou 

dovolené odchylky pro rovinnost povrchu celkově ±15 mm/2 m a místně ±6 mm/0,2 m, 

se provede měřením pomocí latě o délce 2 m.  

Dále je nutné dodržet odchylku pro vychýlení desky ±(10+l/500) mm. V místě 

podpěr u sousedních stropů je dovolená odchylka ±20 mm. 

Další výstupní kontroly jako je pevnost betonu po 28 dnech, povrch betonu, 

kontrola vyčnívající výztuže a kontrola provedení celé konstrukce odpovídá výstupním 

kontrolám u svislých konstrukcí 
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Bezpečnost a ochrana zdraví musí být dodržována na základě následujících předpisů: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště, obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. riziko – vniknutí nepovolaných fyzických osob na staveniště 

opatření – staveniště bude oploceno mobilním plotem výšky 2,0 m 

2. riziko – vstup nepovolaných fyzických osob na staveniště 

opatření – po obvodě staveniště a u vjezdu/výjezdu bude na oplocení cedule 

s upozorněním a zákazem vstupu nepovolaným osobám (značka „zákaz vstupu 

na staveniště“) 

4. riziko – vjezd neoprávněných vozidel a kolize provozu vozidel na staveništi 

opatření – zřetelné označení vjezdu na staveniště pomocí dopravních značek 

(značka „zákaz vjezdu“, dodatková tabule „mimo vozidel stavby“)  

6. riziko – nebezpečí úrazu kvůli neosvětlenému staveništi 

opatření – práce budou probíhat pouze ve dne od 6:00 do 15:00 

8. riziko – nebezpečí úrazu osob při manipulaci se stroji, materiálem a břemeny 

opatření – všichni pracovníci budou používat ochranné pracovní pomůcky 

(především helmy) a obsluhu strojů budou provádět pouze osoby k tomu určené 

II. Zařízení pro rozvod energie 

2. riziko – nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu zařízení, porucha zařízení a 

nebezpečí poranění elektrickým proudem 

opatření – na staveništi budou pravidelné kontroly a revize ve stanovených 

intervalech a zařízení budou zabezpečena proti neoprávnění manipulaci osob 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. riziko – nebezpečí úrazu při práci ve výšce (pád do hloubky) 

opatření – všechny pracoviště nacházející se ve výšce je opatřeno zábradlím a 

je pevné a stabilní 

4. riziko – nebezpečí úrazu osob při špatném skladování materiálu, nářadí a strojů 

opatření – materiál, nářadí a stroje budou skladovány na předem určeném místě 

a podle pokynů výrobce a v souladu s dalšími požadavky 

5. riziko – ohrožení životů nebo zdraví osob na staveništi v případě nepříznivých 

povětrnostních podmínek, živelné události, špatném stavu konstrukce nebo 

stroje apod. 

opatření – prováděné práce budou přerušeny, dále se provedou nezbytná 

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a zápis o opatřeních 

7. riziko – změna povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických 

případně provozních podmínek a následné ohrožení pracovníků 

opatření – v případě práce se stroji ve zhoršených povětrnostních podmínkách 

bude práce přerušena 

8. riziko – nebezpečí úrazu osamoceně pracujících pracovníků v místech pádu 

z výšky, výbuchu apod. 
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opatření – zajištění účinné formy dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 

první pomoci 

Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

2. riziko – zranění a ohrožení osob v důsledku pracovních podmínek v průběhu 

všech pracovních činností stroje  

opatření – jeřáb bude ukotven pomocí betonových panelů uložených do 

štěrkového lože a v průběhu práce bude zajištěna a kontrolována stabilita stroje 

6. riziko – nebezpečí způsobení škoda přenesením vibrací strojů na okolní stavby, 

podzemní vedení, výkopy, zařízení apod. 

opatření – stroje budou použity podle předpisů a nebude jimi ohroženo okolí 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 

1. riziko – nebezpečí uvolnění výsypného zařízení 

opatření – řidič dopravního prostředku po ukončení plnění/vyprazdňování před 

jízdou zajistí výsypné zařízení v přepravné poloze 

2. riziko – nebezpečí převrácení stroje, ohrožení pracovníků v důsledku špatné 

manipulace a špatného umístění 

opatření – čerpadlo bude umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě 

bez překážek bránících manipulaci 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

1. riziko – nebezpečí vzniku nadměrného namáhání či přetížení bednění hadicí 

čerpadla betonové směsi 

opatření – dělníci zajistí hadici čerpadla tak, aby nedošlo k poškození 

konstrukce nebo nějaké části bednění 

6. riziko – nebezpečí vzniku kolize a poškození okolních prostředků 

opatření – doprava směsi k čerpadlu bude zajištěna takovým příjezdem, který 

nevyžaduje složité a opakované couvání vozidel 

10. riziko – nebezpečí zranění osob 

opatření – v pracovním prostoru výložníku se nikdo nebude zdržovat 

IX. Vibrátory 

2. riziko – nebezpečí poškození vibrátoru 

opatření – ponorný vibrátor bude používán dle předpisů a návodů k tomu 

určených, kde je vše uvedeno 

Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. riziko – nebezpečí úrazu při skladování materiálu 

opatření – materiál musí být skladován tak, jak je určeno výrobcem 

3. riziko – nebezpečí poškození materiálu skladováním na skládce 

opatření – skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 

4. riziko – nebezpečí poškození materiálu způsobem skladování 
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opatření – materiál bude skladován tak, aby nedošlo k jeho poškození 

(převrácení, překlopení nebo posunutí) 

5. riziko - nebezpečí poškození materiálu skladovaného na sobě 

opatření – materiál (bednění) bude skladováno na paletách  

15. riziko – nebezpečí poškození dílců při nesprávném upínání a obepínání dílců 

opatření – upínání a odepínání dílců bude prováděno ze země a podle předpisu 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX. 1 Bednění 

1. riziko – nebezpečí poškození bednění při montáži a demontáži 

opatření – montáž a demontáž bednění bude provedena v souladu s průvodní 

dokumentací výrobce tak, aby v každém stádiu montáže/demontáže bednění 

bylo zajištěno proti pádu jeho prvků nebo částí 

2. riziko – nebezpečí zranění osob při montáži a demontáži 

opatření – při montáži a demontáži bednění nutné postupovat podle 

technologických postupů 

4. riziko – špatný stav konstrukce 

opatření – před zahájením betonáže se provede kontrola zodpovědnou osobou 

a případné závady budou odstraněny  

IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

1. riziko – nebezpečí zranění osob při čerpání betonu pádem z výšky 

opatření – betonáž bude prováděna z bezpečných pracovních plošin nebo 

podlah, které budou opatřeny zábradlím 

3. riziko – nebezpečí zborcení konstrukce bednění při samotné betonáži 

opatření – zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce 

v průběhu betonáže a případně odstranění vad  

4. riziko – nebezpečí zranění při čerpání betonu 

opatření – při ukládání směsi čerpadlem bude zajištěna dostatečná komunikace 

mezi čerpadlem a betonářem 

IX. 3 Odbedňování 

1. riziko – nebezpečí zřícení a poškození konstrukce při předčasném odbednění 

opatření – předčasné odbednění konstrukce bude zahájeno pouze na pokyn 

zodpovědné osoby 

3. riziko – nebezpečí zranění nepovolaných osob v prostoru odbedňování 

opatření – ohrožený prostor bude zajištěn proti vstupu nepovolených osob 

4. riziko – nebezpečí úrazu či přetížení konstrukce uskladněním bednění 

opatření – uložení součástí bednění na určená místa na skládce materiálu 

XI. Montážní práce 

2. riziko – nebezpečí zranění osob a poškození konstrukce 

odstranění – montážníci použijí montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 

stanovené v technologickém postupu 

9. riziko – nebezpečí špatného skladování zbývajícího materiálu 

opatření – zbývající materiál bude skladován na podkladcích na skládce 

materiálu 
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10. riziko – nedostatečná síla zdvihacího prostředku a pro zdvihnutí zavěšených 

břemen zasypaných, upevněných, přimrzlých nebo přilnutých 

opatření – zdvihání a přemisťování břemen bude provedeno v souladu 

s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu 

11. riziko – nebezpečí zranění osob během zdvihání a přemisťování dílce 

opatření – během zdvihání a přemisťování dílce se pracovníci budou zdržovat 

v bezpečné vzdálenosti a až po ustálení dílce nad místem montáže se provede 

osazení a jeho zajištění proti vychýlení  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

Příloha – Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný 

provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnanců pro práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. riziko – nedostatečné zabezpečení konstrukce 

opatření – způsob zajištění a rozměry konstrukce budou odpovídat povaze 

prováděných prací 

2. riziko – nebezpečí pádu z konstrukce 

opatření – konstrukce bude opatřena na okraji zábradlím v požadované výšce 

4. riziko – špatná konstrukce zábradlí 

opatření – zábradlí se bude skládat alespoň z madla a zarážky u podlahy, 

všechny prvky musí mít předepsané minimální rozměry 

III. Používání žebříků 

2. riziko – nebezpečí zranění pracovníka při vzestupu a sestupu na žebříku 

opatření – pracovník bude vždy při vzestupu/sestupu otočen čelem k žebříku 

3. riziko – nebezpečí úrazu při vynášení břemen po žebříku 

opatření – po žebříku budou vynášena břemena maximálně do 15 kg 

4. riziko – nebezpečí zranění pracovníka 

opatření – po žebříku nebude současně vystupovat nebo sestupovat více než 

jedna osoba 

7. riziko – nebezpečí zborcení žebříku 

opatření – žebřík bude postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém a 

nepohyblivém podkladu tak, aby po celou dobu jeho používání byla zajištěna 

stabilita 

8. riziko – nebezpečí podklouznutí žebříku, případně zborcení žebříku 

opatření – žebřík bude zajištěn proti podklouznutí pomocí protiskluzových 

přípravků a jednotlivé díly žebříku budou zajištěny proti vzájemnému pohybu 

11. riziko – špatný technický stav konstrukce žebříku 

opatření – zaměstnavatel zajistí provádění pravidelných prohlídek žebříku 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. riziko – nebezpečí zranění špatným skladováním materiálu 
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opatření – materiál, nářadí a pracovní pomůcky budou skladovány tak, aby 

byly zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak i po 

jejím ukončení 

3. riziko – nebezpečí přetížení konstrukce určené k uložení materiálu ve výšce 

opatření – hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí a i hmotnost osob nesmí 

překročit nosnost konstrukce stanovenou v dokumentaci 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. riziko – nebezpečí pádu osob nebo předmětů 

opatření – prostor bude zajištěn ochranným zábradlím 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

4. riziko – nebezpečný stav konstrukce 

opatření – konstrukce bude splňovat veškeré bezpečnostní opatření (pevnost, 

odolnost, stabilitu, rozměry, tvar apod.) 

5. riziko – nedostatečná kontrola dočasné stavební konstrukce 

opatření – lešení bude v průběhu pravidelně kontrolováno 

7. riziko – špatná montáž lešení 

opatření – montáž konstrukce lešení bude provedena podle návodů na montáž, 

které budou zaměstnancům k dispozici a pod vedením osoby, která je k tomu 

odborně způsobilá  

IX. Přerušení práce ve výškách 

riziko – nebezpečí zranění osob při práci ve výškách při nepříznivého počasí 

opatření – práce bude přerušena při nepříznivých klimatických podmínkách 

(bouře, déšť, sněžení, tvoření námrazy), zvýšené povětrnostní situace (silný vítr o 

rychlosti nad 11 m/s – síla větru 6 stupňů Bf), snížené viditelnosti (dohlednost 

v místě práce menší než 30 m) a teplotě prostředí během provádění prací nižší než 

-10°C 

XI. Školení zaměstnanců 

riziko – nebezpečí zranění zaměstnanců 

opatření – zaměstnavatel poskytne školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a výškách 

 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Příloha č. 1 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců 

1. riziko – ztráta stability a pevnosti konstrukce 

opatření – stabilita stroje bude pravidelně kontrolována a dostatečně zajištěna 

2. riziko – nebezpečí zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance 

opatření – stroj bude obsluhovat pouze vyškolená osoba k tomu určená a 

zaměstnanci se nebudou pohybovat v prostoru manipulace stroje 

3. riziko – nebezpečí pádu zařízení nebo jeho části či posun zařízení 

opatření – stroj bude zajištěn tak, aby byl dostatečně stabilní 
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4. riziko – samovolné uvolnění zařízení nebo jeho části 

opatření – stroj bude v dobrém technickém stavu a používán pouze na práci 

k tomu určenou 

5. riziko – nebezpečí překročení nosnosti zařízení 

opatření – pro manipulaci budou vyznačeny jednotlivé nosnosti 

6. riziko – špatné vázací prostředky pro zdvihání 

opatření – všechny vázací prostředky budou označeny pro možnost určit 

charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití 

7. riziko – nebezpečí zranění pracovníků 

opatření – zaměstnanci se nebudou pohybovat pod zavěšeným břemenem (pokud 

to nevyžadují zvláštní podmínky práce) a břemeno nebude přepravováno nad 

nechráněnými pracovišti 

8. riziko – nebezpečí zvolení špatného vázacího prostředku pro materiál 

opatření – pracovníci budou používat správné vázací prostředky s ohledem na 

manipulované břemeno, uchopovací a vázací místa a povětrnostní podmínky 

9. riziko – špatné skladování závěsných prostředků 

opatření – prostředky budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich záměně či 

poškození 

Příloha č. 2 – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen 

1. riziko – nebezpečí zranění zaměstnanců 

opatření – veškeré práce budou kontrolovány a prováděny tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců 

2. riziko – nebezpečí sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene 

opatření – zařízení (jeřáb) bude pravidelně kontrolováno a bude prováděna 

pravidelná údržba 

4. riziko – špatné vázání nebo odvazování břemene 

opatření – vázání/odvazování bude provádět pouze oprávněný zaměstnanec vždy 

v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která ovládá jeřáb 

9. riziko – nebezpečí zranění zaměstnanců v případě zhoršených povětrnostních 

podmínek 

opatření – v případě zhoršených povětrnostních podmínek bude provoz zařízení 

(jeřábu) zastaven a budou provedena odpovídající opatření proti převrácení apod.  

Všeobecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví řeší následující přepisy: 

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

při práci 

Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci
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1 Základní informace 

Cílem této kapitoly je cenové srovnání dvou způsobů provedení bednění pro 

železobetonový monolitický strop a železobetonové monolitické sloupy ve vybraném 

objektu z ekonomického hlediska. Zvoleným objektem je bytový dům v centru 

Olomouce, který má jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží. Nosný systém stavby 

tvoří vyzdívaný monolitický skelet, železobetonové ztužující stěny a železobetonové 

stropní desky podporované průvlaky. 

Z hlediska tvarového řešení je bytový dům nepravidelný. Je zde uplatněn princip 

ustupujících podlaží. Z tohoto důvodu je daná problematika řešena na jedno typické 

podlaží, které je nejrozlehlejší, a proto je zvoleno druhé nadzemní podlaží. 

Pro řešené podlaží je vyměřena potřebná plocha bednění a vypočítané potřebné 

množství betonu i výztuže. Stropní deska 2NP je podporována 46 sloupy. 

Výměry stropu nad 2NP 

Plocha bednění: 1 225,06 m2 

Množství betonu: 305,01 m3 

Množství výztuže: 33,28 t 

Výměry sloupů ve 2NP 

Plocha bednění: 228,46 m2 

Množství betonu: 23,01 m3 

Množství výztuže: 5,43 t 

2 Řešené varianty 

2.1 Varianta č. 1 

Ve variantě č. 1 je uvažováno provedení všech 46 sloupů a následně po odbedněné všech 

sloupů provedení celé stropní konstrukce jako jeden celek. 

2.2 Varianta č. 2.1  

Varianta č. 2.1 řeší rozdělení patra na dvě části. Nejdříve je provedena první část patra, 

tudíž první polovina sloupů. Následně po odbednění této první poloviny sloupů je 

provedeno bednění první poloviny stropní konstrukce. Po odbednění této části stropní 

konstrukce je provedena druhá část patra, kde se začalo opět sloupy a po jejich odbednění 

je zhotovena poslední část – druhá polovina stropní konstrukce. 

2.3 Varianta č. 2.2 

Varianta č. 2.2 je zvolena z toho důvodu, že sloupy ve druhém nadzemním podlaží nejsou 

nijak výrazně objemné, proto je uvažováno, že sloupy jsou provedeny naráz po celém 

podlaží a následně po odbednění všech sloupů je provedena stropní konstrukce, která 

bude opět rozdělena na dvě části jako v předešlé variantě. 

3 Časové srovnání 

Pro srovnání těchto způsobů provedení bednění z časového hlediska jsou čerpány 

hodnoty normohodin a pracovníků z programu BUILDPower. Počet pracovních čet je 

uvažován ve všech variantách provádění stejný – 1 pracovní četa pro provedení sloupů a 

2 pracovní čety pro provedení stropní konstrukce. 
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Složení pracovní čety: 

Bednění / Odbednění 1x vedoucí čety – tesař 

 5x pracovník (1x železář, 1x betonář, 3x dělník) 

Armování 1x vedoucí čety – železář 

 5x pracovník (1x tesař, 1x betonář, 3x dělník) 

Betonáž 1x vedoucí čety – betonář 

 5x pracovníci (1x tesař, 1x železář, 3x dělník) 

Z hlediska postupu provádění sloupů je nutné jako první sestavit výztuž sloupů a 

následně přemístit na místo montáže. Po dokončení armování se osadí sestavené bednění 

sloupu na místo betonáže budoucího sloupu. Následně je provedena betonáž sloupů 

pomocí čerpadla betonové směsi společně s autodomíchávačem, který zajišťuje dopravu 

betonové směsi na staveniště. Po provedení betonáže sloupu je nutné, aby proběhla 

technologická přestávka, která byla pro sloupy stanovena na 4 dny. Po 4 dnech je tedy 

možné bednění sloupů odstranit a provést začištění a úpravy povrchu či nedostatků.  

Postup provádění stropní konstrukce není moc odlišný od postupu provádění sloupů. 

Avšak nejdříve je sestaveno bednění stropní konstrukce a následně je provedeno vázání 

výztuže a její položení do bednění. Dále je postup stejný jako u postupu provádění sloupů. 

V případě stropní konstrukce byla stanovena technologická přestávka na 7 dní z důvodu 

dosažení 70% pevnosti stropní konstrukce. Po odbednění stropní konstrukce je nutné 

ponechat podepření stropními podpěrami po dobu 28 dní, aby nedošlo k dodatečným 

nežádoucím průhybům. 

Časové srovnání těchto variant bylo provedeno pomocí harmonogramu, který je 

v příloze č. B. 7. – Harmonogram. 
 

Výpočet doby odbednění 

Sloupy  

- beton C30/37 XC1, průměrná teplota 15°C, pevnost při odbednění 21 MPa 

- pro tvrdnutí za teploty 20°C: 476,3)log5,028,0(28  ddRR dbbd
dny 

Stropní konstrukce 

- beton C25/30 XC1, průměrná teplota 15°C, pevnost při odbedňování 21 MPa 

- pro tvrdnutí za teploty 20°C: 792,6)log5,028,0(28  ddRR dbbd
dní 

Vyhodnocení z hlediska času 

Výsledky jednotlivých variant provedení bednění z hlediska času viz. Tabulka 3. 

 varianta č. 1 varianta č. 2.1 varianta č. 2.2 

počet 

dní 

45 pracovních dní 

(61 dnů včetně víkendů) 

51 pracovních dní 

(71 dnů včetně víkendů) 

50 pracovních dní 

(68 dnů včetně víkendů) 

pozn. nejkratší varianta nejdelší varianta  

Tab. 8 – Hodnocení z hlediska času 

4 Cenové srovnání 

Pro cenové srovnání bednění již zmíněných řešených variant je uvažován pronájem 

bednění z půjčovny umístěné na okraji města Olomouc. Není tedy uvažována doprava 
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bednících prvků z toho důvodu, že půjčovna je velice blízko a pro cenové srovnání tato 

částka nemá velkou váhu. Cena pronájmu bednění pro jednotlivé konstrukce uvažována 

jako cena za plochu: bednění sloupů – 12 Kč/m2/den, bednění stropní konstrukce –  

6 Kč/m2/den, stropní podpěry – 1,7 Kč/m2/den. Ocenění provedené práce dělníků je 

uvažováno jako fixní plat za úkol.  

Ve variantě č. 1 je půjčeno bednění pro sloupy o ploše všech sloupů – 228,46 m2. Po 

odbednění toto bednění už nebude potřeba a bude vráceno zpět do půjčovny. Doba trvání 

pronájmu bednění pro sloupy je 16 dní. Bednění pro stropní konstrukci je půjčeno také o 

celkové ploše konstrukce – 1 225,06 m2. Provede se bednění celého stropu a po dosažení 

potřebné pevnosti betonu bude bednění odstraněno a vráceno zpět do půjčovny. Doba 

trvání pronájmu bednění pro strop je 46 dní. 

U varianty č. 2.1 je uvažováno se dvěma možnostmi. První možnost je půjčení 

bednění a ponechání bednění na stavbě i v případě, že není momentálně používáno. Pro 

bednění sloupů je půjčeno bednění o poloviční ploše oproti předešlé variantě –  

122,61 m2. Po odbednění sloupů je bednění uloženo na staveništi a po provedení první 

poloviny stropu je bednění opět využito na druhou polovinu sloupů. Po odbednění druhé 

poloviny sloupů bednění už není potřeba a bude vráceno zpět do půjčovny. Doba trvání 

pronájmu bednění pro sloupy i se započítanou pauzou v případě nepoužívání je 44 dní. 

Pro bednění stropní konstrukce je počítáno bednění o poloviční ploše stropu – 620,25 m2. 

Nejdříve se provede první polovina stropu a po odbednění je nepotřebné bednění opět 

uloženo na staveništi jako předtím bednění sloupů. Po provedení druhé poloviny sloupů 

a jejich odbednění je bednění opět použito na druhou polovinu stropu. Následně po 

odbednění této části je bednění už nepotřebné a vráceno zpět do půjčovny. Doba 

pronájmu bednění pro stropní konstrukci je 63 dní.  

Druhá možnost u varianty č. 2.1 je půjčení bednění pouze na potřebnou dobu a 

v průběhu vždy vráceno zpět do půjčovny. Nejdříve je půjčeno bednění pro první 

polovinu sloupů o ploše 122,61 m2 a po odbednění hned vráceno zpět do půjčovny. Doba 

pronájmu této části je 9 dní. Následně je provedena první polovina stropní konstrukce. 

Pro tuhle část je potřeba bednění o ploše 620,25 m2. Po dosažení potřebné pevnosti betonu 

stropní konstrukce je bednění odstraněno a vráceno zpět do půjčovny. Doba pronájmu 

této části je 28 dní. Po provedení první části je provedena druhá část. Pro druhou polovinu 

sloupů je půjčeno bednění o ploše 105,85 m2 a po odbednění také hned vráceno zpět do 

půjčovny. Doba pronájmu této části je 8 dní. Pro druhou polovinu stropní konstrukce je 

půjčeno bednění o ploše 604,81 m2. Po dosažení potřebné pevnosti je bednění 

demontováno a odvezeno zpět do půjčovny. Doba pronájmu tohoto bednění je 28 dní. 

Varianta č. 2.2 je uvažována kvůli množství sloupů, kterých není takové množství, a 

nejsou takového objemu. Proto je půjčeno bednění pro sloupy o stejné ploše jako ve 

variantě č. 1 (228,46 m2). Jsou postupně provedeny všechny sloupy a po jejich odbednění 

je bednění vráceno. Doba pronájmu bednění je 16 dní. Následně je proveden strop na dvě 

části. Bednění pro stropní konstrukci je půjčeno pouze o ploše 620,25 m2. Nejdříve je 

provedeno bednění první poloviny stropu a po odbednění je bednění opět přesunuto na 

druhou polovinu stropní konstrukce. Doba pronájmu této části bednění je 53 dní. 

Ve všech třech variantách je uvažováno s podepřením stropními podpěrami po 

odbednění stropní konstrukce po dobu 28 dní. V řešených variantách je doba pronájmu a 
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množství stropních podpěr různé. Nejdéle bude potřeba stropních podpěr ve variantě  

č. 2.1 (1. možnost), kde je počítáno s uskladněním na staveništi – pauza mezi 

odbedňováním. 
 

Vyhodnocení z hlediska ceny 

Výsledné ceny a výpočty pronájmu bednění pro sloupy i stropy jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 

Varianta č. 1 

Celková částka pronájmu bednění pro sloupy i stropní konstrukci včetně podpěr pro 

dodatečné podepření je 440 293,74 Kč. 

Konstrukce Doba pronájmu Množství Cena za pronájem Cena celkem 

sloupy 16 dní 228,46 m2 12 Kč/m2/den 43 864,32 Kč 

strop 46 dní 1 225,06 m2 6 Kč/m2/den 338 116,56 Kč 

Cena celkem 381 980,88 Kč 

Tab. 9 – Cena pronájmu bednění  

Konstrukce Doba pronájmu Množství Cena za pronájem Cena celkem 

celý strop 28 dní 1 225,06 m2 1,7 Kč/m2/den 58 312,86 Kč 

Tab. 10 – Cena pronájmu stropních podpěr 

Varianta č. 2.1 – 1. možnost 

Celková částka pronájmu bednění pro sloupy i stropní konstrukci včetně podpěr pro 

dodatečné podepření je 365 621,36 Kč. 

Konstrukce Doba pronájmu Množství Cena za pronájem Cena celkem 

sloupy 44 dní 122,61 m2 12 Kč/m2/den 64 738,08 Kč 

strop 63 dní 620,25 m2 6 Kč/m2/den 234 454,50 Kč 

Cena celkem 299 192,58 Kč 

Tab. 11 – Cena pronájmu bednění 

Konstrukce Doba pronájmu Množství Cena za pronájem Cena celkem 

1. část  28 dní 620,25 m2 1,7 Kč/m2/den 29 523,90 Kč 

pauza 7 dní 620,25 m2 1,7 Kč/m2/den 7 380,98 Kč 

2. část 28 dní 620,25 m2 1,7 Kč/m2/den 29 523,90 Kč 

Cena celkem 66 428,78 Kč 

Tab. 12 – Cena pronájmu stropních podpěr 

Varianta č. 2.1 – 2. možnost 

Celková částka pronájmu bednění pro sloupy i stropní konstrukci včetně podpěr pro 

dodatečné podepření je 287 526,42 Kč. 

Konstrukce Doba pronájmu Množství Cena za pronájem Cena celkem 

1. část (1. polovina sloupů + 1. polovina stropu)  

sloupy 9 dní 122,61 m2 12 Kč/m2/den 13 241,88 Kč 

strop 28 dní 620,25 m2 6 Kč/m2/den 104 202,00 Kč 

 117 443,88 Kč 
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2. část (2. polovina sloupů + 2. polovina stropu) 

sloupy 8 dní 105,85 m2 12 Kč/m2/den 10 161,60 Kč 

strop 28 dní 604,81 m2 6 Kč/m2/den 101 608,08 Kč 

 111 769,68 Kč 

Cena celkem 229 213,56 Kč 

Tab. 13 – Cena pronájmu bednění 

Konstrukce Doba pronájmu Množství Cena za pronájem Cena celkem 

1. část 28 dní 620,25 m2 1,7 Kč/m2/den 29 523,90 Kč 

2. část 28 dní 604,81 m2 1,7 Kč/m2/den 28 788,96 Kč 

Cena celkem 58 312,86 Kč 

Tab. 14 – Cena pronájmu stropních podpěr 

Varianta č. 2.2 

Celková částka pronájmu bednění pro sloupy i stropní konstrukci včetně podpěr pro 

dodatečné podepření je 300 151,62 Kč. 

Konstrukce Doba pronájmu Množství Cena za pronájem Cena celkem 

sloupy 16 dní 228,46 m2 12 Kč/m2/den 43 864,32 Kč 

strop 53 dní 620,25 m2 6 Kč/m2/den 197 239,50 Kč 

Cena celkem 241 103,82 Kč 

Tab. 15 – Cena pronájmu bednění 

Konstrukce Doba pronájmu Množství Cena za pronájem Cena celkem 

celý strop 56 dní 620,25 m2 1,7 Kč/m2/den 59 047,80 Kč 

Tab. 16 – Cena pronájmu stropních podpěr 

Výsledky jednotlivých variant provedení bednění z hlediska ceny v následující tabulce. 

 
varianta č. 1 

varianta č. 2.1 

1. možnost 

varianta č. 2.1 

2. možnost 
varianta č. 2.2 

cena 440 293,74 Kč 365 621,36 Kč 287 526,42 Kč 300 151,62 Kč 

pozn. 
nejdražší 

varianta 

 nejlevnější 

varianta 

 

Tab. 17 – Hodnocení z hlediska ceny 

5 Celkové vyhodnocení 

Závěrečné vyhodnocení varianty, která je nejvýhodnější z hlediska času i ceny je 

porovnáno pomocí zadaných kritérií. Váha kritéria č. 1 (cena) je brána jako 50% a váha 

kritéria č. 2. (čas) je také 50%. Za předpokladu, že investor nemá žádná kritéria pro 

výstavbu a neupřednostňuje kratší dobu výstavby a ani celkově nejlevnější variantu, 

přisuzuji ceně i času stejnou váhu. Nejvýhodnější varianta z hlediska času i ceny vyšla 

varianta č. 2.1 (2. možnost) – podlaží objektu řešeno na poloviny a bednění vráceno vždy 

po dokončení části. Stejný výsledek má i varianta č. 2.2 – sloupy v podlaží jsou provedeny 

zaráz a strop je proveden na dvě části. Nejhůře z těchto řešených variant vyšla varianta č. 
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2.1 (1. možnost) – podlaží objektu řešeno na poloviny, ale bednění ponecháno na stavbě 

a vráceno až po celkovém dokončení objektu. 

Kritéria a b 

Součet 

bodů 
Pořadí 

Stanovená váha 

kritérií 
50% 50% 

 cena čas 

 hodnota body hodnota body 

varianta č. 1 440 293,74 Kč 33 b. 61 dnů 50 b. 83 b. 2. 

varianta č. 2.1 – 

1. možnost 
365 621,36 Kč 39 b. 71 dnů 43 b. 

82 b. 
3. 

varianta č. 2.1 – 

2. možnost 
287 526,42 Kč 50 b. 71 dnů 43 b. 

93 b. 
1. 

varianta č. 2.2 300 151,62 Kč 48 b. 68 dnů 45 b. 93 b. 1. 

Tab. 18 – Hodnocení variant (ekonomická výhodnost) 
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Závěr 
 

Cílem mé práce bylo vyřešit technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového domu 

v Olomouci. Obsahem bylo zjištění časové náročnosti a finančních nákladů pro vybraný 

technologický postup monolitického skeletu tohoto bytového domu. Dále jsem se 

zabývala řešením dopravních tras materiálu, rozvržením staveniště a návrhem strojní 

sestavy. V neposlední řadě jsem řešila bezpečnost práce a kvalitativní požadavky a jejich 

zajištění.  

Zpracováním této práce jsem získala mnoho informací a poznatků o pracovních 

postupech, různých technologických řešení a stavebních materiálech používaných 

v praxi. Pro zpracování některých částí jsem se naučila ovládat nové programy, například 

pro zpracování časových plánů program CONTEC a pro stanovení rozpočtářské ceny 

program BUILDPower. 

Nejzajímavější část z mého pohledu bylo vyřešení ekonomického hlediska pro 

různé způsoby bednění. Provedla jsem srovnání z hlediska času a ceny a následně pro 

nejvýhodnější variantu vyřešila postup výstavby. Tímto jsem prohloubila své znalosti a 

zkušenosti, které bych ráda uplatnila v dalším studiu a zaměstnání. 
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