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Abstrakt 
 Ve své diplomové práci se zabývám stavebně technologickou přípravou výstavby 

Komerčního domu v Brně na ulici Křídlovická. Úvod práce obsahuje předpokládaný návrh 

a postup výstavby navrženého objektu jako celku. Navržené postupy výstavby jsou popsány 

ve stavebně technologické studii. Také je zpracován předběžný návrh finančních nákladů na 

celý projekt určený dle THU a objektový časový plán. Postupně se v práci zaměřuji 

především na provádění technologické etapy hrubé stavby s detailním zpracováním postupu 

provádění železobetonových monolitických konstrukcí objektu. 

 Pro technologickou etapu hrubé stavby jsem za pomocí rozpočtářského programu 

BuildPower S zpracoval dílčí rozpočet s výkazem výměr a pomocí programu Contec potom 

podrobný časový plán. Pro popis provádění železobetonových monolitických konstrukcí 

Komerčního domu je v práci věnována kapitola technologického předpisu, na kterou navazuje 

kapitola kontrolního a zkušebního plánu a kapitola plánu rizik a opatření BOZP. Jako příloha 

technologického předpisu je zpracován podrobný návod montáže použitého bednění Doka. 

Pro technologickou etapu hrubé stavby je dále navrženo strojní vybavení a pro všechny etapy 

výstavby je zpracován projekt zařízení staveniště. 

  

Klíčová slova 
 Hrubá stavba, železobetonová monolitická konstrukce, beton, betonářská výztuž, 

bednění Doka, bednění Frami Xlife, bednění Dokaflex, plán rizik, plán BOZP, stavebně 

technologická příprava, zařízení staveniště 

   

Abstract 
In my thesis I deal with the construction technological planning for the construction 

Commercial building in Brno in the street Křídlovická. The introduction contains the expected 

design and construction process of the proposed building as a whole. The proposed methods 

of construction are described in building technological study. It is also prepared a preliminary 

draft of the financial cost of the whole project designated according THU and object schedule. 

Gradually work focuses mainly on the implementation of the technological stage of 

construction site with detailed processing procedure for the implementation of monolithic 

concrete structures of the building. 

For the technological stage of construction site I'm using budgetary program 

BuildPower S processed a partial budget with bill of quantities and using Contec then a 

detailed timetable. For a description of the implementation of monolithic concrete structures 

Commercial building is the work of a chapter of technological regulation, which is connected 

to the control section and the test plan and the plan chapter of risks and OSH measures. As 

attachment technological regulation is prepared detailed instructions on assembling of Doka 

formwork. For the technological stage of construction site is also designed machinery and for 

all stages of the construction project is elaborated construction site. 

 

Keywords 
Rough construction, monolithic reinforced concrete construction, concrete, concrete 

reinforcement, formwork Doka, white tank, formwork Frami Xlife, formwork Dokaflex, 

schedule risk, occupational health and safety plan, the construction technological planning, 

construction site 
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ÚVOD 

  

 Předmětem diplomové práce je výstavba komerčního domu na ulici Křídlovická 

v Brně. Navržený objekt se bude realizovat v proluce a bude vytvářet nároží ulic Křídlovická 

a Ypsilantiho. Stavební pozemek je rovinatý a nachází se na dvou parcelách ve vlastnictví 

investora. Objekt bude sloužit především pro bydlení 

 Cílem práce je vypracování stavebně technologické přípravy výstavby Komerčního 

domu. Postupy jednotlivých prací jsou nastíněny ve stavebně technologické studii výstavby. 

Podrobně jsem se v práci zaměřil na realizaci železobetonových monolitických nosných 

konstrukcí. Pro monolitické železobetonové konstrukce je vypracován i podrobný časový plán 

výstavby, kontrolní a zkušební plán, návod montáže použitých bednění a schématický postup 

provádění bednění nosných konstrukcí. 

 Jako specializaci jsem zpracoval plán rizik BOZP pro provádění železobetonových 

monolitických konstrukcí.  

 V rámci diplomové práce jsou dále zpracovány návrhy strojních sestav pro 

technologickou etapu hrubé stavby, dopravní situace, časový a finanční plán objektový, plán 

nasazení pracovníků a hlavních mechanismů a návrh zařízení staveniště pro jednotlivé etapy 

výstavby. 
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1.1 Základní identifikační údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Komerční dům Křídlovická 

 

Místo stavby:  ulice Křídlovická, 602 00 Brno-město, par. č 1708 a 1709 

 

Účel stavby: Účelem navrhované stavby je realizace polyfunkčního objektu, který 

bude tvořit moderní městské prostředí jak architektonickým řešením, 

tak i funkční skladbou objektu. Komerční část bude umístěna v 1. NP. 

Tato část objektu bude využívána pro obchod, či služby s cílem posílit a 

zlepšit městskou vybavenost ulice Křídlovická. V horních patrech 

objektu budou umístěny byty pro bydlení cca 48 osob. Ve vyšších 

podlažích budou situovány také terasy. Parkovací místa pro objekt 

budou řešena podzemním parkovištěm umístěným v 1. PP budovy. 

 

Podrobnosti SO.01 Komerční dům  

 

Zastavěná plocha: 385,38 m
2
 

Obestavěný prostor: 7990,77 m
2
 

Výškové osazení:   ±0,000 m = 204,430 m. n. m. Bpv 

Počet podlaží:  1 x PP, 8 x NP 

 

Hlavní účastníci výstavby 

 

Stavebník: právnická osoba: VV Loft s.r.o. 

  Adresa sídla:  Jakubské náměstí 128/6, 602 00 Brno - město 

  Jednatel:  Ing. Ivo Vaďura 

   

   

Generální projektant:    Zdeněk Fránek ARCHITECT & ASSOCIATES s.r.o.  

IČO:     262 40 262 

Adresa:   Sloupečník 86, 678 01 Blansko 

Číslo autorizace:  00706, obor Pozemní stavby 

Sídlo firmy:   Kamenná 13, 639 00 Brno 

Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Topinka 

 

 

Generální dodavatel:   DIVERSE DEVELOP s.r.o. 

 IČO:    018 83 097 

 DIČ:    CZ01883097 

 Adresa:   ul. Tyršova 258, 664 42 Brno-Modřice 

 Mobil:    602 514 630 

 Jednatel:   Ing. Jan Vágner 
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1.2 Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 

1.2.1 Technické údaje 

1.2.1.1 Základy 

Objekt bude založen na vrtaných pilotách, na kterých bude zhotovena monolitická 

základová deska. Použitý beton pro základové konstrukce bude C25/30. Pod základovou 

deskou bude proveden podkladní beton třídy C12/15 tloušťky 100 mm. Konstrukce základové 

desky bude z vodostavebního betonu a bude vytvořena systémem „bílé vany¨, kterým je 

navržena celá spodní stavba. Tím bude zajištěna i izolace proti spodní vodě. Tloušťka desky 

bude 250 mm a v částech, kde bude deska zesílena, bude tloušťka 500 mm. 

1.2.1.2 Svislé konstrukce 

Konstrukční systém objektu je převážně stěnový doplněný sloupy v nadzemních 

podlažích. Obvodové stěny podzemního podlaží budou zhotoveny v systému „bílé vany“ 

z vodostavebního betonu. Materiál svislých nosných konstrukcí je převážně železobeton, 

který je doplněn cihelnými bloky. Použité třídy betonu jsou dle PD C25/30 až C35/45. 

Nenosné svislé konstrukce budou tvořeny sádrokartonovými příčkami. Mezibytové 

příčky tloušťky 150 mm budou opláštěné sádrokartonovými i sádrovláknitými deskami 

s vloženou minerální izolací, tak aby výsledná vzduchová neprůzvučnost byla min. 60dB. 

1.2.1.3 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce a průvlaky budou monolitické železobetonové z betonu třídy 

C25/30 a C30/37. Tloušťka stropní konstrukce bude jednotná a to 200 mm. Ve stropní desce 

nad 1. PP se nacházejí u vjezdové rampy dvě zesilující stropní hlavice. Tloušťka stropu 

v místě hlavic bude 320 mm. Současně se stropem nad 1. PP budou zhotoveny i dvě 

monolitické schodiště zajišťující vstup z ulice do 1. NP. Po nabytí dané pevnosti 

železobetonové konstrukce stropu, se budou osazovat prefabrikovaná schodišťová ramena do 

schodišťového prostoru. 

1.2.1.4 Zastřešení 

Objekt bude zastřešen plochými střechami. Základní skladba střech bude tvořena 

parozábranou z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, vrstvou tepelné izolace z EPS 150S 

v tloušťce 160 mm, na níž budou položeny spádové klíny v tloušťce od 20 mm se spádem 2%. 

Na vrstvu tepelné izolace se spádovými klíny bude položena separační vrstva z geotextilie a 

na ni bude provedena hydroizolační vrstva z měkčeného PVC. Dle PD budou provedeny 

konečné povrchové úpravy. V místech, kde má být kačírek, bude položena ochranná vrstva 

geotextilie, na kterou bude vysypán praný kačírek. Pochozí terasy budou tvořeny 

velkoformátovou betonovou dlažbou uloženou na rektifikovatelných podložkách. Spádování 

střech bude do střešních vtoků, které budou napojeny do vnitřní kanalizace. Střešní 

konstrukce budou doplněny ještě o bezpečnostní přepad v atice. 

1.2.1.5 Izolace  

1.2.1.5.1 Izolace tepelné 
Pro ploché střechy bude použita tepelná izolace EPS 150S v tloušťce 160 mm se 

spádovými klíny se sklonem 2% a minimální tloušťkou 20 mm. 

Tepelné izolace pro podlahy vytápěných částí objektu nad 1. PP budou z EPS 150S 

tl. 150 mm. 

Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem z EPS 70F 

tl. 100 mm do úrovně +12,000. Nad úrovní +12,000 a pro požární pásy bude použit kontaktní 

zateplovací systém z minerální vaty s kolmým vláknem tl. 100 mm. Pro strop závětří a 
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odstupňovaný strop nad rampou bude použit kontaktní zateplovací systém z EPS 70F 

tloušťky 150 mm. 

1.2.1.5.2 Izolace proti vodě 
Izolace proti zemní vlhkosti bude vyřešena použitím vodostavebního betonu 

v celém 1. PP. 

Ve skladbách střech bude použita hydroizolační folie z PVC-P. 

  Ve skladbě podlah ve vlhkých prostorech bude provedena stěrková hydroizolace 

nanášená na anhydritovou desku, případně na nivelační stěrku. Stěrková hydroizolace bude 

v těchto prostorech vytažena na stěny do výšky 200 mm. 

1.2.1.6 Povrchové úpravy 

  Vnitřní omítky jsou navrženy jednovrstvé vápenosádrové s hlazeným povrchem. V 

hygienických a mokrých prostorech budou keramické obklady výšky 1,5 až 2m. Povrchovou 

úpravu sádrokartonových podhledů a příček bude tvořit již finální malba na SDK deskách.

  Vnější povrchové úpravy budou provedeny na kontaktní zateplovací systém konečnou 

úpravou strukturovanou silikonovou fasádní omítkou v barevném odstínu. Sokl objektu a pruh 

nad okny 1.NP bude mít kamenný obklad z travertinu.  

1.2.1.7 Podlahy 

  Podlahy v 1. PP bude tvořit pouze podlahová stěrka nanesená na základovou desku 

z vodostavebního betonu. 

  Ve skladbě podlah 1. NP bude teplená izolace EPS 150S v tl. 150mm. Na vrstvě 

tepelné izolace bude položena separační PE folie, na níž bude proveden anhydritový potěr. 

Nášlapná vrstva bude tvořena keramickou dlažbou. 

  Do skladeb podlah 2. NP až 8. NP bude vložena kročejová izolace na bázi EPS a to 

Styrofloor T4 v tl. 2x20mm s prostřídanými spárami. Na vrstvě kročejové izolace bude 

položena vrstva mirelonu a dále separační PE folie, která bude oddělovat izolaci od 

anhydritového potěru. Jako nášlapná vrstva bude použita buď keramická dlažba, nebo 

vinylová podlaha lepená na nivelační stěrku.  

  V prostorech s mokrým prostředím (WC, koupelny) bude pod keramickou dlažbou 

stěrková hydroizolace. 

1.2.1.8 Klempířské práce 

  Oplechování parapetů oken bude dle výrobce oken taženým hliníkovým plechem. 

Oplechování detailů střechy bude provedeno pozinkovaným poplastovaným plechem. 

1.2.1.9 Výplně otvorů 

  Výplně otvorů budou z plastových šesti komorových profilů se zasklením z izolačního 

dvojskla se součinitelem prostupu tepla U=1,2 W/m2K. Část oken, které se nachází 

v protipožárních pásech, jsou navržena z hliníkových profilů a s neprůhledným 

a neprůsvitným sklem.  

  Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné obložkové s dekorem. Dveře v koupelnách budou 

řešena jako dveře posuvné.  

 

1.2.2 Ekonomické údaje 

Veškeré obchodní a platební podmínky budou určeny ve smlouvě o dílo uzavřené 

mezi investorem a hlavním zhotovitelem. Před podepsáním smlouvy o dílo doloží hlavní 

zhotovitel investorovi informace o bankovní záloze. Veškeré provedené práce v souladu 
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s projektem budou fakturovány na investiční společnost VV Loft s. r. o. s dobou splatností 

faktur 90 dní. 

V případě výskytu nesouladů projektu, které by vedly k vícepracím, budou nejdříve 

tyto zjištěné problémy ohlášeny investorovi a hlavnímu projektantovi, kteří vydají vyjádření a 

rozhodnutí. Až po té mohou být vícepráce provedeny a vyfakturovány. V jiném případě tyto 

práce nebude možné vyfakturovat jako vícepráce a budou brány jako součást nabídkové ceny. 

Investor, příp. technický dozor investora (TDI), může udělit sankci zhotoviteli, pokud 

zjistí porušení pravidel a předpisů daných ve smlouvě o dílo. Výše sankcí za přestupky budou 

určeny ve smlouvě o dílo. 

1.3 Členění stavby na stavební objekty 

SO.01 Komerční dům 

SO.02 Přípojka vodovodu 

SO.03 Přípojka elektřiny 

SO.04 Přípojka plynovodu NTL 

SO.05 Přípojka kanalizace 

SO.06 Příjezdová komunikace 

SO.07 Veřejné osvětlení 

SO.08 Úprava dopravní komunikace 

SO.09 Úprava komunikace pro pěší 

1.4 Charakteristika stavebních objektů 

1.4.1 SO.01 Komerční dům 

Objekt komerčního domu je ve tvaru L a je tvořen dvěma trakty, uličním a dvorním. 

Jedná se o podsklepenou osmipodlažní budovu. Patra budovy terasovitě ustupují a vytváří 

nárožní věž. Urbanisticky realizovaný objekt vyplňuje mezeru v proluce a vytváří nároží ulic 

Křídlovická – Ypsilantiho. 

Založení objektu je provedeno na vrtaných pilotách. Stěny 1. PP objektu jsou navrženy 

z vodostavebního betonu tzv. bílá vana. Nosné konstrukce dalších podlaží tvoří kombinace 

železobetonových monolitických stěn a sloupů a stěn zděných z cihelných tvarovek. 

Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce 

budou tvořit železobetonové monolitické stropní desky. Zastřešení objektu bude provedeno 

plochými střechami s hydroizolační folií. Část střech bude opatřena kačírkem a část 

betonovou dlažbou na podložkách. Vnitřní nenosné konstrukce budou sádrokartonové. 

Schodiště tvoří prefabrikovaná ramena ukládaná přes tlumiče kročejového hluku na nosné 

konstrukce. Výplně otvorů tvoří plastová okna se zasklením z tepelně izolačního dvojskla, 

případně hliníková okna se zasklením z tepelně izolačního dvojskla. 

V objektu je navržena jedna prodejna a 22 bytů určených pro bydlení. 

V 1. PP je umístěna vjezdová rampa do garáže pro celkem 6 osobních aut 

kategorie O1, z toho je jedno místo vyhrazeno pro osoby ZTP, dále je zde situována kotelna, 

technická místnost, místnost pro popelnice, pro kola, pro elektrické rozvaděče a vstup do 

schodišťové šachty se schodištěm a výtahem. 
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První nadzemní podlaží tvoří především vstupní prostor do bytového domu. Dále je 

zde umístěna úklidová místnost a kolárna. Součástí 1. NP je i prodejna se samostatným 

vstupem a s provozním zázemím. 

Ve 2. NP až 7. NP jsou umístěny byty pro bydlení. Velikost bytů se pohybuje od 1+kk 

až po 3+kk. V 7. NP se nachází jeden mezonetový byt, který je součástí i 8. NP. 

Osmé nadzemní podlaží je rozděleno na dvě části. Východní část je tvořena pouze 

technickou místností u výtahu. Západní část je tvořena mezonetovým bytem a k němu 

přilehlou terasou. 

1.4.2 SO.02 Přípojka vodovodu 

Zásobování objektu vodou bude přes nově zbudovanou vodovodní přípojku HDPE 63. 

Přípojka délky 3,5 m bude napojena do veřejného vodovodu, který se nachází v přilehlém 

chodníku. Potrubí přípojky bude uloženo v nezámrzné hloubce min. 1,0 m. Napojení objektu 

na veřejný vodovod bude schváleno správcem sítě Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 

Přípojka bude provedena na hranici pozemku investora v předstihu před veškerými 

stavebními pracemi na Komerčním domu, aby byla možnost vyžít této přípojky pro zařízení 

staveniště. 

1.4.3 SO.03 Přípojka elektřiny 

Napojení Komerčního domu na elektrickou energii bude provedeno na základě žádosti 

o připojení správcem elektrické sítě E. ON. Přípojky elektrické energie budou vedeny ze 

stávajícího kabelového podzemního vedení v přilehlém chodníku. Přípojky budou zaústěny 

do přípojkových skříní, které jsou na hranici pozemku investora. Napojení budovy pak bude 

z přípojkových skříní přes hlavní elektroměrné rozvaděče umístěných v budově. 

Přípojka bude provedena na hranici pozemku investora v předstihu před veškerými 

stavebními pracemi na Komerčním domu, aby byla možnost vyžít této přípojky pro zařízení 

staveniště. 

1.4.4 SO.04 Přípojka plynovodu NTL 

Napojení objektu Komerčního domu na zemní plyn bude pomocí přípojky plynovodu 

NTL d 63. Přípojka délky cca 11,0 m bude napojena veřejný plynovod v přilehlé místní 

komunikaci. Provedení přípojky bude vyžadovat dočasné uzavření místní komunikace pro 

automobily z důvodu výkopu přípojky v silnici. Po provedení přípojky bude potrubí zasypáno 

a dočasně provizorně upraveno tak, aby mohla být obnovena doprava na komunikaci. 

Komunikace bude uvedena do původního stavu v poslední etapě výstavby. 

1.4.5 SO.05 Přípojka kanalizace 

Napojení Komerčního domu na veřejnou jednotnou kanalizaci je navrženo kanalizační 

přípojkou DN 150 z kameniny délka cca 5,0 m. Do veřejné kanalizace bude odváděna 

odpadní voda z objektu i dešťové odpadní vody. Napojení stavby na veřejnou kanalizaci bude 

schváleno správcem sítě Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 

Přípojka bude provedena na hranici pozemku investora v předstihu před veškerými 

stavebními pracemi na Komerčním domu, aby byla možnost vyžít této přípojky pro zařízení 

staveniště. 

1.4.6 SO.06 Příjezdová komunikace 

Stavební pozemek přímo navazuje na místní komunikaci, na ulici Křídlovická. 

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude řešen vjezdem do podzemních garáží přes 
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přilehlý chodník. Vjezd do garáží bude řízen světelnou signalizací se signalizačním zařízením 

na vjezdu z ulice Křídlovická. 

Napojení vjezdu bude přes nájezdový obrubník ABO 100/15/15N. Silniční přídlažba 

z kostek bude v místě výměny obrub rozebrána a znovu osazena společně s obrubníky do 

betonového lože s boční opěrou. Ve vzdálenosti 0,5 m za obrubou bude vjezd výškově 

napojen na úroveň stávajícího chodníku. V šířce 2,25 m bude stávající chodník zachován 

v příčném sklonu 2,0%. Dlažba vjezdu bude provedena jako pojížděná, tedy bude provedena 

z betonových dlaždic min. tloušťky 80 mm určených pro pojezd osobních automobilů. 

Stávající datové kabely správců Max Progres, ČD Telematika a O2 budou v místě 

vjezdu chráněny plastovou chráničkou AROT 63. Stávající rozvody elektřiny správce E. ON 

budou chráněny v místě vjezdu plastovou chráničkou AROT 110. Stávající vodovod vedoucí 

přes nový vjezd bude chráněn betonovou chráničkou. 

1.4.7 SO.07 Veřejné osvětlení 

V poslední etapě dokončovacích prací bude provedeno veřejné osvětlení před 

Komerčním domem. Budou vztyčeny sloupy veřejného osvětlení, které budou napojeny na 

elektrickou síť okolního veřejného osvětlení. 

1.4.8 SO.08 Úprava dopravní komunikace 

Z důvodu záboru veřejného pozemku ve vlastnictví města Brna pro zařízení staveniště, 

které obsahuje i zábor části přilehlé dopravní komunikace, bude po odstranění zařízení 

staveniště dopravní komunikace uvedena do původního stavu. V případě porušení asfaltové 

vrstvy komunikace budou poškozená místa vyříznuta a opravena novou vrstvou asfaltu. 

V místě přípojky plynovodu bude uvedena komunikace do původního stavu. V místě, kde 

byly parkovací stání se šikmým stáním, budou nově rozvržena parkovací stání i 

s přihlédnutím na vjezd do podzemních garáží Komerčního domu.  

1.4.9 SO.09 Úprava komunikace pro pěší 

Z důvodu záboru veřejného pozemku ve vlastnictví města Brna pro zařízení staveniště, 

které obsahuje i zábor přilehlého chodníku, bude po odstranění zařízení staveniště 

komunikace pro pěší uvedena do původního stavu. Úprava chodníku bude obsahovat 

pokládku nových silničních obrubníků do betonového lože z C12/15, výměna a srovnání 

podkladních vrstev a pokládka betonových dlaždic. 

1.5 Situace stavby a popis staveniště 

Objekt bude tvořit nároží na křížení ulic Křídlovická a Ypsilantiho. Stavba je navržena 

na par. č. 1708 a 1709. Oba pozemky jsou ve vlastnictví investora. V současné době jsou 

pozemky nezastavěné a v katastru nemovitostí zapsány jako ostatní plocha. Pozemky jsou 

umístěny v rovinatém území. Na pozemku byl proveden radonový průzkum, kterým bylo 

vyhodnoceno území se středním radonovým indexem. Okolní pozemky dotčené stavbou jsou 

zastavěny, a proto se dá říct, že objekt Komerčního domu bude postaven v proluce. Stavba se 

nachází v záplavovém území. Vzhledem k vyjádření správce toku – Povodí Moravy s. p., je 

v této lokalitě úroveň neovlivněné stoleté vody ve výšce 202,41 m. n. m. Protože 1.NP je 

v úrovni 204,430 m. n. m., nebude potřeba provádět zvláštní protipovodňová opatření. 

Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je provedeno přes veřejný chodník a parkovací 

stání na přilehlou jednosměrnou ulici Křídlovická. 

Z důvodu navrženého objektu v proluce bude nutné provést zábory částí veřejných 

pozemků před realizovanou stavbou. Zábory budou využity pro zařízení staveniště. Zábory 
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budou předem projednány na MÚ Brno-střed. Zábory nebude omezena doprava na ulici 

Křídlovická. Přilehlá komunikace bude pouze zúžena a hranice staveniště v komunikaci bude 

dostatečně označeno a osvětleno. Zařízení staveniště bude napojeno na předem zbudované 

přípojky vodovodu a elektřiny. Přípojky těchto sítí budou zbudovány v předstihu před 

započetím stavebních prací na hranici pozemku, tak aby mohli být využity pro zařízení 

staveniště. Dopravní napojení staveniště bude na přilehlou ulici Křídlovická. Hlavní 

zásobování stavby materiálem bude prováděno z ulice Ypsilantiho na Křídlovickou a na 

staveniště. 

1.6 Napojení staveniště na dopravní systém  

Vjezd a výjezd staveniště bude řešen přes vstupní bránu na přilehlou jednosměrnou 

ulici Křídlovická. Trasa zásobovacích vozidel pro stavbu bude vedena přes hlavní ulici Poříčí 

a ulici Ypsilatiho na ulici Křídlovická na staveniště. Výjezd ze stavby bude veden po ulici 

Křídlovická, ze které je možnost napojení na ulice Václavská, či Hybešova nebo až na hlavní 

ulici Nové sady. 

Zábor veřejného pozemku pro zařízení staveniště bude zasahovat do ulice Křídlovická. 

Zábor nebude tak velký, aby přerušil provoz na komunikaci. V místě záboru budou dočasně 

zrušena místa pro příčné parkování. 

1.7 Způsob realizace hlavních technologických etap hlavního objektu 

Výstavbu Komerčního domu lze rozdělit do následujících hlavních technologických 

etap: 

1.7.1 1. Etapa – zemní práce a hrubá spodní stavba 

1.7.1.1 Zemní práce 

a. Vyčištění pozemku od náletových křovin. 

b. Vytyčení stavby geodetem 

c. Provedení přípojek inženýrských sítí 

d. Sejmutí vrstvy ornice tl. 300 mm v celé ploše vytyčených výkopových prací. 

e. Výkop stavební jámy hloubky cca 1,3 m na kótu -3,430 s vytvořením nájezdové 

rampy do stavební jámy na jihozápadním rohu. Okraje stavební jámy, mimo ty co 

jsou u sousedních objektů, budou zajištěny svahováním. 

f. Vrtání a betonáž základových pilot. 

g. Výkop pro zesilující náběhy základové desky a odstranění nájezdové rampy do 

stavební jámy. 

1.7.1.2 Hrubá spodní stavba 

a. Podkladní beton C12/15 tl. 100 mm 

b. Betonáž základové desky C25/30 tl. 250 mm, tloušťka desky v místech zesilujících 

náběhů bude 500 mm.  

c. Ochrana proti tlakové vodě způsobem bílé vany. 

d. Provedení monolitických vnějších i vnitřních svislých konstrukcí podzemního 

podlaží z železobetonu. Ochrana proti tlakové podzemní vodě bude zajištěna 

provedením spodní stavby na principu tzv. bílé vany. 

e. Vyvedení přípojek inženýrských sítí přes monolitické konstrukce 1. PP  

f. Realizace nájezdové rampy do podzemního podlaží. 

g. Zhotovení monolitického vodorovných konstrukcí 1. PP. 
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h. Osazení prefabrikovaných ramen schodiště. 

i. Provedení zásypu a zhutnění zásypu okolo konstrukcí objektu 

1.7.1.3 2. Etapa – Hrubá vrchní stavba 

a. Provedení nosných monolitických a zděných svislých konstrukcí 

b. Realizace vodorovných nosných monolitických konstrukcí 

c. Osazení prefabrikovaných ramen schodiště 

d. Provedení plochých střech v 1. NP, 3. NP, 5. NP, 7. NP a 8. NP se skladbami dle PD 

1.7.1.4 3. Etapa – Dokončovací práce 

a. Provedení svislých nenosných konstrukcí ze sádrokartonu 

b. Provedení sádrokartonových podhledů 

c. Montáž výplní otvorů z plastových oken a dveří a oken s hliníkovými profily 

d. Realizace podlahové stěrky v 1. PP a anhydritových potěrů v ostatních podlaží 

e. Provedení vnitřních jednovrstvých vápenosádrových omítek 

f. Provedení hydroizolační stěrky u podlah ve vlhkých prostorech 

g. Realizace kontaktního zateplovacího systému 

h. Provedení klempířských prací (oplechování detailů střech a parapetů oken) 

i. Realizace nášlapných vrstev podlah ve všech podlažích 

j. Provedení keramických obkladů v hygienických a mokrých prostorech 

k. Nátěry a malby ve vnitřních prostorech 

l. Dokončení fasády Komerčního domu 

m. Úprava okolí stavby a vytvoření nájezdu do podzemních garáží 

n. Realizace veřejného osvětlení 

o. Uvedení záborů veřejných pozemků do původního stavu 

 

Popis postupu prováděných prací bude uveden v kapitole č. 2 Studie realizace 

hlavních technologických etap stavebního objektu. 

1.8 Časový a finanční plán výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců od předání staveniště dodavateli, které 

proběhne 5/2016. Předpokládaná kolaudace je 4/2018.  

Celá stavba je rozdělena na 9 stavebních objektů. Všechny objekty jsou oceněny 

ceníkem RTS v programu BuildPower S. Rozpočet celé stavby dle THU je 

cca 47 335 130,00 Kč bez DPH. Viz Příloha č. 1 – Časový a finanční plán – objektový. 

 

Podrobně se časovým a finančním plánem zabývám v kapitole č. 3 Časový a finanční 

plán – objektový a v příloze č. 1 – Časový a finanční plán – objektový. 

1.9 Zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště budou využívány prostory záboru veřejného pozemku z důvodu 

výstavby v proluce a snížených prostorových poměrů. Zábor veřejného prostranství bude 

obsahovat přilehlý chodník a část komunikace na ulici Křídlovická. Zábor pozemku bude 

předem projednán a schválen MÚ Brno-střed. 

Staveniště bude na hranici oploceno plotem z trapézových plechů a ocelovým rámem 

vsazeným do mobilních betonových patek. Výška oplocení bude 2,0 m. Pro vjezd na 

staveniště bude zřízena brána šířky min. 5,5 m ze dvou polí oplocení. Vstupní brána bude na 

jihozápadní straně staveniště směrem ke křižovatce ulic Ypsilatiho a Křídlovická. Hranice 
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staveniště, na které bude osazeno oplocení, bude opatřena směrovými značkami pro směr 

objíždění automobily. V nočních hodinách budou směrové značky opatřeny světelnou 

signalizací oranžového světla. Chodci budou u nejbližšího přechodu pro chodce informováni 

stavbě značkou a převedeni na protější chodník značkou „Přejdi na protější chodník“. 

Napojení staveniště na inženýrské sítě bude přes předem vybudované přípojky 

inženýrských sítí pro objekt Komerčního domu, které budou zbudovány na hranici pozemku. 

Pro zařízení staveniště budou nejdůležitější přípojky vody a elektřiny. Elektřina bude 

rozváděna po staveništi pomocí rozvaděčů elektrické energie. Pro odběr vody bude určeno 

jedno odběrné místo na staveništi. Hygienické zařízení staveniště bude zahrnovat pouze 

mobilní WC s umývátkem, hygienické zázemí ve formy umýváren a sprch nebude nutné 

zřizovat z důvodu krátké dojezdové doby na sídlo dodavatelské společnosti.  

Na staveništi budou zřízeny obytné kontejnery pro vedení stavby a šatny pro 

pracovníky. Dále budou na staveništi zřízeny skladové kontejnery na drobný materiál a 

nářadí. Skládky materiálu budou situovány na zabraném chodníku, jehož kryt z betonové 

dlažby, bude rozebrán a nahrazen silničními betonovými panely. Takto vzniklá plocha bude 

zpevněná a odvodnění bude směrem ke komunikaci. Betonovými panely budou chráněny i 

inženýrské sítě pod skládkou materiálu. Odvodnění staveniště je zajištěno sklonem a 

odvodněním zabraných veřejných pozemků. Odvodnění stavební jámy bude do výkopu pro 

dojezd výtahu, kde bude zřízena sběrná studna a odtud bude voda odčerpána do veřejné 

kanalizace. Vnitrostaveništní doprava materiálu bude zajištěna rychlostavitelným věžovým 

jeřábem Liebherr 65K. Vertikální doprava osob a materiálu bude zajištěna stavebním výtahem 

Geda 500. 

 

Podrobněji se zařízením staveniště pro jednotlivé etapy zabývám v kapitole č. 5 

Technická zpráva zařízení staveniště. Výkresy zařízení staveniště jednotlivých etap jsou 

součástí příloh. Výkres č. 5 – Zařízení staveniště pro zemní práce, výkres č. 6 – Zařízení 

staveniště pro hrubou stavbu, výkres č. 7 – Zařízení staveniště pro dokončovací práce. 

1.10 Hlavní stavební mechanismy 

Pro výstavbu Komerčního domu jsou navrženy pro jednotlivé hlavní technologické 

etapy tyto strojní sestavy: 

1.10.1 Zemní práce 

 Kolové rypadlo Caterpillar M313D 

 Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO 

 Vibrační deska Wacker Neuson DPU – 25 kN 

 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 50-2 

 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

1.10.2 Zakládání 

 Vrtná souprava Bauer BG 15 H (zajištěno firmou Keller – speciální zakládání s.r.o.) 

 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 

AM 9C 

 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX  

 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 

s valníkovým přívěsem PV 18 

 Svářečka KIT in 150 TIG LA 

 Smykem řízený nakladač Bobcat S130 
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 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 T158 

1.10.3 Hrubá spodní stavba a vrchní stavba 

 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 

AM 9C 

 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX a SCHWING S 47 SX 

 Badie na beton 1016L.12 o objemu 1,0 m
3
 

 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 

s valníkovým přívěsem PV 18 

 Svářečka KIT in 150 TIG LA 

 Rychlostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65K 

 Ponorné vibrátory a vibrační desky 

1.10.4 Dokončovací práce 

 Stavební výtah Geda 500 

 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 

s valníkovým přívěsem PV 18 

 Zavěšená pracovní plošina Geda AB 650 

 Zásobovací silo pro suché směsi 20 m
3
 s míchačkou a čerpadlem 

1.11 Environmentální, bezpečnostní a kvalitativní požadavky 

1.11.1 Environmentální požadavky 

Všechny práce musí být prováděny s ohledem na životní prostředí. Musí být dbáno na 

to, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Mezi negativní aspekty realizace 

stavby patří především zvýšená hladina hluku, prašnost, vznik odpadů, možnost kontaminace 

půdy a vod oleji, apod. S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a odpad bude zatříděn dle vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů.  

Na vzniklý odpad budou přistavěny kontejnery, kterými se bude odpad odvážet na 

skládku. 

Znečištěné automobily musí být před odjezdem ze staveniště očištěny, případně dojde-

li ke znečištění komunikace, musí být provedeno čištění komunikace. 

Při výstavbě bude provedeno opatření proti vzniku prašnosti kropením staveniště. 

Nadměrné hlučnosti bude předejito používáním mechanizace v dobrém technickém stavu a 

dodržováním časových limitů při provádění hlučných prací. 

Dále se během výstavby budou dodržovat tyto platné zákony a nařízení vlády: 

 Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a novel. 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a novel. 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a novel. 

 Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění 

pozdějších předpisů a novel. 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a novel. 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů a novel. 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů a novel. 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů a novel. 
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1.11.2 Bezpečnostní požadavky 

Veškeré činnosti při realizaci stavby komerčního domu budou probíhat v souladu 

s níže uvedenými právními předpisy. Zhotovitel prokazatelně zajistí proškolení o bezpečnosti 

a ochraně zdraví a prevenci rizik všech pracovníků podílejících se na výstavbě objektu. O 

tomto školení bude proveden zápis s prezenční listinou všech zúčastněných osob. Jde zejména 

o dodržení těchto zákonů a nařízení vlády: 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o nejbližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády 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. 93/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších 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, ve znění dalších 

předpisů. 

- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 

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

prostředí 

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

o úrazu 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění dalších předpisů 

 

Zhotovitel bude povinen zajistit před zahájením stavby požární ochranu celého 

staveniště podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 

novel. Jako ohlašovna požáru bude sloužit kancelář vedení stavby. U činností, při kterých se 

zvyšuje riziko vzniku požáru a dochází k práci s otevřeným ohněm, budou vyžadovány 

přenosné hasicí přístroje. Pracovníci budou proškoleni o dodržování požárně bezpečnostních 

předpisů. 

1.11.3 Kvalitativní požadavky 

Veškeré činnosti prováděné během výstavby Komerčního domu budou prováděny 

podle platných technologických postupů. Pro jednotlivé postupy činností budou zhotoveny 

kontrolní a zkušební plány, podle kterých budou probíhat kontroly kvality provedených prací. 

Kontroly budou provádět pověřené osoby zhotovitele a investora, které potvrdí svými 

podpisy. Po celou dobu výstavby bude na stavbě přítomen technický dozor investora, který 

bude dohlížet na kvalitu prováděných prací a na dodržování ČSN. 

Zhotovitel dále zajistí kvalitní materiály zabudované do stavby, jejichž vlastnosti 

budou splňovat požadavky investora a kvalitu těchto materiálů zhotovitel doloží přiloženými 

atesty a certifikáty jakosti ke kontrolám, příp. při kolaudaci stavby. Zhotovitel je dále povinen 

provést všechny předepsané zkoušky a revize zhotovených konstrukcí a technických a 

technologických zařízení. 
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2.1 Základní identifikační údaje o stavbě 

- viz kapitola 1 – Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu,     

odst. 1.1 – Základní identifikační údaje o stavbě 

2.2 Charakteristika hlavního stavebního objektu 

2.2.1 SO.01 Komerční dům 

Objekt komerčního domu je ve tvaru L a je tvořen dvěma trakty. Jedná se o 

podsklepenou osmipodlažní budovu. Patra budovy terasovitě ustupují a vytváří nárožní věž. 

Urbanisticky realizovaný objekt vyplňuje mezeru v proluce a vytváří nároží ulic 

Křídlovická – Ypsilantiho. 

Založení objektu je provedeno na vrtaných pilotách. Obvodové stěny 1. PP objektu 

jsou navrženy z vodostavebního betonu tzv. bílé vany. Nosné konstrukce dalších podlaží tvoří 

kombinace železobetonových monolitických stěn a sloupů a stěn zděných z cihelných 

tvarovek. Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Stropní 

konstrukce budou tvořit železobetonové monolitické stropní desky. Zastřešení objektu bude 

provedeno plochými střechami s hydroizolační folií. Část střech bude opatřena kačírkem a 

část betonovou dlažbou na podložkách. Vnitřní nenosné konstrukce budou sádrokartonové. 

Schodiště tvoří prefabrikovaná ramena ukládaná přes tlumiče kročejového hluku na nosné 

konstrukce. Výplně otvorů tvoří plastová okna se zasklením z tepelně izolačního dvojskla, 

případně hliníková okna se zasklením z tepelně izolačního dvojskla. 

  

Podrobnější popis stavebního objektu je uveden v kap. č. 1 – Technické zpráva ke 

stavebně technologickému projektu. 

2.3 Hlavní technologické etapy stavebního objektu 

- Zemní práce 

- Hrubá spodní stavba 

- Hrubá vrchní stavba 

2.3.1 Zemní práce 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

 Technologická etapa zemních prací je počáteční etapou, proto nenavazuje na žádnou 

předchozí etapu. Před započetím zemních prací bude provedeno předání staveniště hlavnímu 

zhotoviteli investorem. Předání staveniště proběhne za účasti všech hlavních účastníků 

výstavby a stavebního dozoru investora. 

Investor předá zhotoviteli: - platné stavební povolení 

- vytyčené polohy podzemních sítí 

- schválenou a platnou stavební dokumentaci 

- polohopisné a výškopisné body 

- popis a plochy pro zařízení staveniště 

- zdroje vody a elektřiny 

- výkon funkce stavebně technického dozoru 

O předání staveniště bude vyhotoven Protokol o předání staveniště, který bude 

podepsán zúčastněnými stranami a bude také proveden zápis do stavebního deníku. 
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Hlavní materiály etapy a výkaz výměr 

- kácení náletových dřevin:   400,00 m
2
 

- demontáž sousedního plotu:  12,45 m 

- zeminy ornice:   120,00 m
3
 

- zemina stavební jámy:  450,65 m
3
 

2.3.1.1 Kácení náletových křovin 

Na celé ploše stavebního pozemku se nacházejí vzrostlé keře a náletové křoviny. Před 

zahájením skrývky ornice budou tyto křoviny odstraněny. Pořez a zpracování zajistí 

specializovaná subdodavatelská firma. 

 Nejprve se provede vykácení keřů pomocí křovinořezu a motorové řetězové pily. 

Následně se větve zkrátí na délky pro lehčí manipulaci. Po té se provede zpracování křovin 

štěpkováním, kdy se budou pořezané větve vkládat do štěpkovače, který vytvoří štěpky a ty se 

následně odvezou pomocí traktoru s vlečkou 

 

Strojní mechanizace 

- Křovinořez Stihl FS 310 

- Motorová řetězová pila Stihl MS 362 

- Štěpkovač Laski LS 150/27CB 

- Traktor Zetor s vlečkou 

 

Pracovní četa 

- Řidič traktoru (vedoucí práce) 1 

- Dřevozpracující pracovníci  4  

 

Časová rozvaha 

2. 5. 2016 – 3. 5. 2016 

2.3.1.2 Demontáž sousedního plotu 

Oplocení sousedního pozemku na parcele č. 1706, které sousedí s pozemkem 

par. č. 1708, na které bude realizovaná stavba, bude demontováno. Oplocení se skládá 

z ocelových soch s betonovým základem a vlnitých plechů. Nejprve budou odstraněny plechy 

odšroubováním z nosné konstrukce plotu a následně vykopány a vytrženy sochy. 

Demontovaný plot bude navrácen majiteli sousedního pozemku a nahrazen po dobu výstavby 

staveništním oplocením výšky 2,0 m. Demontáž oplocení bude probíhat společně s kácením 

náletových křovin. 

 

Strojní mechanizace 

- Úhlová bruska s kotoučem na železo Black and Decker CD115A5 

- Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO 

 

Pracovní četa 

- Řidič rypadlo-nakladače (vedoucí práce)  1 

- Pomocní pracovníci     3  

 

Časová rozvaha 

2. 5. 2016 – 3. 5. 2016 
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2.3.1.3 Sejmutí ornice 

Po odstranění náletových křovin bude následovat sejmutí ornice v celé ploše 

stavebního pozemku, na kterém se bude realizovat stavba, tzn. na pozemcích par. č. 1708 a 

1709. Sejmutí ornice bude prováděno rypadlo – nakladačem JCB 3CX ECO v tloušťce 

300 mm. Vytěžená ornice bude ihned nakládána na nákladní automobily a odvážena na 

skládku zeminy v Pískovně Černovice, spol. s.r.o. 

 

Strojní mechanizace 

- Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO 

- Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

 

Pracovní četa 

- Řidič rypadlo-nakladače (vedoucí práce)  1 

- Řidiči nákladních automobilů   4 

 

Časová rozvaha 

4. 5. 2016 

2.3.1.4 Výkop stavební jámy 

Po sejmutí ornice bude proveden výkop stavební jámy hloubky cca 1,3 m. Výkop 

stavební jámy bude začínat u sousedních objektů v severní části pozemku a bude postupovat 

směrem k ulici Křídlovická. V místech sousedních objektů nebude potřeba zajišťovat okraj 

stavební jámy stavebními konstrukcemi z důvodu malé hloubky výkopu. V místech s volným 

okrajem, kde nejsou sousední objekty, budou okraje stavební jámy zajištěny svahováním. 

Kóta dna stavební jámy bude -3,430. Při výkopu stavební jámy se zároveň vytvoří vjezdová 

rampa sklonu 15% do stavební jámy, která bude situován v jihozápadní části pozemku. 

Vykopaná zemina se bude nakládat na nákladní automobily a odvážet na skládku zeminy do 

Pískovny Černovice spol. s.r.o.  

Současně s výkopem stavební jámy budou prováděny přípojky inženýrských sítí, které 

budou vyvedeny na hranici pozemku, aby bylo možno je využívat pro zařízení staveniště. 

Výkop rýh pro inženýrské sítě bude proveden rypadlo-nakladačem JCB 3CX ECO. Před 

uložením sítí a potrubí budou rýhy zhutněny pomocí vibračního pěchu. Po uložení přípojek 

budou rýhy ihned zasypány a zhutněny vibrační deskou. 

Před provedením základové desky budou třeba vykopat zesilující náběhy základové 

desky, jámu pro dojezd výtahu a odstranit nájezdovou rampu. Tyto poslední výkopové práce 

budou provedeny až po zhotovení vrtaných pilot, aby bylo možno se pohybovat s mechanizací 

pro vrtané piloty ve stavební jámě. 

 

Strojní mechanizace 

 Kolové rypadlo Caterpillar M313D 

 Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO 

 Vibrační deska Wacker Neuson DPU – 25 kN 

 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 50-2 

 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

 

Pracovní četa 

- Řidič kolového rypadla (vedoucí práce)  1 

- Řidiči nákladních automobilů   5 

- Řidič rypadlo-nakladače    1 

- Pomocní pracovníci     3 
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Časová rozvaha 

Výkop stavební jámy:  5. 5. 2016 – 6. 5. 2016 

Přípojky inženýrských sítí:  2. 5. 2016 – 6. 5. 2016 

Výkop zesilujících náběhů, atd.: 2. 6. 2016 

2.3.2 Hrubá spodní stavba 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

 Technologická etapa hrubé spodní stavby bude zasahovat do technologické etapy 

zemních prací pouze prováděním hlubinných základů a to formou vrtaných pilot. Vrtané 

piloty budou prováděný po výkopu stavební jámy na kótu -3,430 a zhotovení vjezdové rampy 

do stavební jámy. Po provedení vrtaných pilot budou provedeny poslední výkopové práce a 

ihned po jejich skončení započnou práce na hrubé spodní stavbě. 

 Během technologické etapy hrubé spodní stavby budou provedeny: 

- Vrtané piloty 

- Základová deska 

- Svislé konstrukce podzemního podlaží 

- Vodorovné konstrukce podzemního podlaží 

- Vyvedení přípojek inženýrských sítí do 1. PP 

- Zásyp konstrukcí 

 

Hlavní materiály etapy a výkaz výměr 

 

 Beton 

- Podkladní beton C12/15:    51,500 m
3
 

- Vodostavební beton C25/30 XC3, XD1:  134,283 m
3
 

- Vodostavební beton C30/37 XC3, XF1:  101,976 m
3
 

- Beton C30/37 XC3, XF1:    89,080 m
3
 

- Beton C35/45 XC3, XF1:    2,515 m
3
 

 

Ocel 

- B500B:      20,2 t 

 

Bednění 

- Oboustranné svislé:     469,500 m
2
 

- Jednostranné svislé:     163,166 m
2
 

- Stropní:      444,800 m
2
 

- Schodiště:      20,067 m
2
 

 

Prefabrikované schodišťové ramena 

- SCH 1 (9x159x300):     1 ks 

- SCH 2 (10x159x300):    1 ks 

 

Zemina pro zásyp konstrukcí 

- Zemina:      41,130 m
3
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2.3.2.1 Vrtané piloty 

Nejprve bude provedeno geodetické vyměření pilot. Po té se začnou provádět vrtané 

piloty. Postupu provádění vrtaných pilot bude od severní strany pozemku po výjezdovou 

rampu na ulici Křídlovická. 

Vrtání pilot bude prováděno vrtací soupravou Bauer BG 15 H s vrtným šnekem, 

kterou zajistí podzhotovitelská firma Keller – speciální zakládáni s.ro. Vrty budou paženy 

ocelovou výpažnicí a budou délky cca 10 m. Vytěžená zemina bude odvážena nákladními 

automobily na skládku zeminy do Černovic. 

Přípravné práce před betonáží budou zahrnovat čištění vrtu čistící šapou, kontrolu 

délky vrtané piloty a zhotovení a uložení armokoše piloty. 

Betonování piloty bude probíhat pomocí sypákové roury s průměrem min. 150 mm. 

Vzhledem k blízké poloze řeky Svratky lze předpokládat přítomnost podzemní vody. Proto 

bude zvolen postup betonáže jako betonáž pod vodu. Sypáková roura se tedy opatří zátkou a 

naplní se zcela betonem, po té se roura povytáhne cca o výšku rovnající se průměru roury. 

V průběhu betonáže se bude sypáková roura pozvolna vytahovat ovšem tak, aby byla 

v betonu ponořena vždy nejméně 1,5 m. Sypáková roura se bude zkracovat shora. Hlavy pilot 

se vždy přebetonují na potřebnou výšku tak, aby v úrovni projektované hlavy piloty byl 

kvalitní a neznečištěný beton. V průběhu betonáže se voda bude z vrtu odčerpávat. V průběhu 

betonáže bude také zahájeno vytahování ocelové výpažnice. Vytahování pažnice bude 

probíhat pozvolna a zároveň se bude sledovat hladina betonu, který bude klesat v souvislosti 

s plněním mezikruží a zapažnicových kaveren, pokud nějaké vzniknou, betonem.  

Práce dokončovací po betonáži piloty budou zahrnovat technologickou přestávku, 

během níž se budou realizovat další piloty. Dále po uplynutí technologické prodlevy budou 

upraveny hlavy pilot na projektovanou výšku. Přebetonované hlavy pilot budou odbourány. 

 

 
Obrázek 1- Postup provádění vrtaných pilot (1) 

3a – zahájení vrtání, vkládání pažnice do vrtu 

3b – dovrtání nepažené části vrtu pod pažnicí 

3c – vkládání armokoše do vyčištěného a zapaženého vrtu 

3d – betonáž piloty 

3e – odpažování vybetonovaného vrtu 



- 42 - 

 

 

 

1a – hlava piloty 

1b – pracovní plošina 

1c – pažnice 

1d – výztuž (armokoš) 

1e – neúnosná zemina 

1f – únosná zemina 

1g – pata piloty 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – sypáková roura 

2 – vodotěsný spoj sypákové roury 

3 – násypka 

4 – beton v pilotě 

5 – čerpání vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojní mechanizace 

 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 

s valníkovým přívěsem PV 18 

 Svářečka KIT in 150 TIG LA 

 Vrtná souprava Bauer BG 15 H (zajištěno firmou Keller – speciální zakládání s.r.o.) 

 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 

AM 9C 

 Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

 Smykem řízený nakladač Bobcat S130 

 

 

Obrázek 2 - Schéma piloty (1) 

Obrázek 3 – Betonáž piloty (1) 
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Pracovní četa 

- Řidič vrtné soupravy (vedoucí čety)   1 

- Řidiči nákladních automobilů   3 

- Řidič autodomíchávače    3 

- Svářeč       2 

- Řidič valníku      1 

- Pomocní pracovníci     2 

 

Časová rozvaha 

Vrtané piloty:  9. 5. 2016 – 1. 6. 2016 

 

2.3.2.2 Podkladní beton 

Po konečných výkopových pracích a dokončovacích pracích na pilotách se provede 

podkladní beton C12/15 tl. 100 mm v ploše projektované základové desky zvětšené o 200 mm 

v místech plánovaného oboustranného bednění svislých konstrukcí. Beton bude dovážen 

z betonárny Transbeton Brno s.r.o. na ulici Vídeňská pomocí autodomíchávačů. Ukládání 

betonu bude pomocí autočerpadla betonu Schwing S 43 SX. Po vybetonování bude 

následovat technologická přestávka 2 dny. 

 

Strojní mechanizace 

 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 

AM 9C 

 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 

 

Pracovní četa 

- Betonář (vedoucí čety)    1 

- Řidič autodomíchávače    3 

- Řidič autočerpadla     1 

- Pomocní pracovníci     7 

 

Časová rozvaha 

Podkladní beton:  3. 6. 2016  

Technologická přestávka: 3. 6. 2016 – 4. 6. 2016 

 

2.3.2.3 Základová deska 

Po uplynutí technologické přestávky podkladního betonu započnou práce na zhotovení 

základové desky. Nejprve budou provedeny nejnižší části základové desky a to jsou 

základová deska dojezdu výtahu a základové desky šachet. Po té bude uložena a vyvázána 

výztuž pro svislé části šachet a dojezdu výtahů. Dále bude provedeno jednostranné bednění 

těchto svislých částí a následná betonáž. Všechny pracovní spáry budou řešeny v systému bílé 

vany a budou opatřeny těsnícím systémem, který splňuje požadavky tohoto systému. Dále 

bude provedeno bednění základové desky na volných okrajích a následně bude provedena 

betonáž základové desky tl. 250 mm, v zesilujících nábězích pak tl. 500 mm. Beton, třídy 

C25/30, bude dopravován z betonárny pomocí autodomíchávačů a na místo určení bude 

čerpán autočerpadlem Schwing S 43 SX. Uložený beton bude hutněn ponorným vibrátorem. 

Po vybetonování základové desky bude následovat technologická přestávka 3 dny, během níž 

bude beton ošetřován kropením a v případě horkého počasí bude konstrukce zakrývána. 

Konstrukce základové desky bude zhotovena v systému „bílé vany“ 

 



- 44 - 

 

Strojní mechanizace 

 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 

AM 9C 

 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 

 Ponorný vibrátor Atlas copco dynapac AX 36 

 

Pracovní četa 

- Betonář (vedoucí čety)    1 

- Železář      2 

- Tesař       2 

- Řidič autodomíchávače    4 

- Řidič autočerpadla     1 

- Pomocní pracovníci     2 

 

Časová rozvaha 

Základová deska:  7. 6. 2016 – 24. 6. 2016  

Technologická přestávka: 24. 6. 2016 – 28. 6. 2016 

2.3.2.4 Svislé konstrukce 1. PP 

Po zhotovení základové desky a uplynutí technologické přestávky se zahájí práce na 

svislých železobetonových konstrukcích 1. PP. Tyto práce budou zahrnovat zhotovení 

bednění, vložení a vyvázání výztuže stěn a betonáž. 

Bednění svislých nosných konstrukcí bude použito systémové od společnosti 

Doka s.r.o., která zajistí jeho dodávku na stavbu dle objednávky. V převážné většině bude 

použito bednění oboustranné, pouze v místech sousedních budov bude použito bednění 

jednostranné a na stěnu sousední budovy bude vložena izolace EPS 100 F tl. 30 mm. Před 

osazením bednění budou desky bednění opatřeny odbedňovacím prostředkem a následně bude 

sestavováno bednění. U oboustranného bednění se nejprve zhotoví vnější strana bednění, po 

té se vyváže a přiloží výztuž s distančními prvky k zhotovené straně bednění a celá 

konstrukce se uzavře vnitřní stranou oboustranného bednění. U jednostranného bednění se 

nejprve provede izolace sousedních objektů polystyrenem a následně se vyváže výztuž stěn, 

na kterou se osadí distanční prvky. K takto zhotovené výztuži se přiloží jednostranné bednění. 

Montování bednění bude prováděno dle pokynů a postupů výrobce. Veškeré prostupy pro 

inženýrské sítě, či jiné potrubí a kabely, v konstrukcích tvořící „bílou vanu“, budou 

provedeny dle zásad provádění prostupů v konstrukci bílé vany. Pro prostupy budou použity 

speciální armatury, které jsou pro tyto účely určeny a budou zajišťovat vodotěsnost a funkci 

vodotěsné konstrukce. Tyto armatury budou vloženy do bednění ještě před betonáží. Před 

betonáží bude provedena kontrola konstrukcí bednění, jejich geometrické přesnosti, těsnosti 

konstrukce a čistoty pracovní spáry. Po provedené kontrole bude zahájena betonáž stěn. Beton 

bude dovážen pomocí autodomíchavačů z betonárny a do konstrukcí dopravován mobilním 

autočerpadlem. Při ukládání betonu budou dodržovány obecné zásady, jako max. výška 

ukládání betonové směsi je 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení čerstvého betonu. Budou 

kontrolovány časy dodávky betonu a konzistence betonové směsi. Uložený čerstvý beton 

bude postupně při betonáži hutněn ponorným vibrátorem. Podrobný postup hutnění bude 

popsán v kap. č. 8 Technologický předpis. Jako první budou betonovány konstrukce s třídou 

betonu C35/45 XC3, XF1. Vzhledem k malému objemu betonáže budou tyto konstrukce 

betonovány pomocí jeřábu a bádie. Druhý den se odbední pracovní spáry, provede se betonáž 

zbylých konstrukcí betonem třídy C30/37 XC3, XF1 pomocí autočerpadla. V místě nájezdové 

rampy bude do svislých konstrukcí osazena vylamovací výztuž pro napojení výztuže 

nájezdové rampy.  
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Úplné odbednění svislých konstrukcí bude možné až po dosažení pevnosti betonu 

min. 5 MPa. Konstrukci bude možné zatížit až po dosažení pevnosti betonu min. 20 MPa. Po 

odbednění budou konstrukce ošetřovány kropením, či mlžením vodou po dobu min. 1 dne. 

Všechny případné poruchy na konstrukcích budou ihned opraveny. 

 

Strojní mechanizace 

 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 

AM 9C 

 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 

 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 

s valníkovým přívěsem PV 18 

 Svářečka KIT in 150 TIG LA 

 Rychlostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65K 

 Ponorný vibrátor Atlas copco dynapac AX 36 

 Badie na beton 1016L.8 o objemu 0,5 m
3
 s gumovým rukávem prům. 200 mm 

 

Pracovní četa 

- Betonář (vedoucí čety)    1 

- Železář      2 

- Tesař       2 

- Řidič autodomíchávače    4 

- Řidič autočerpadla     1 

- Pomocní pracovníci     6 

- Strojník jeřábu     1 

- Vazač       1 

 

Časová rozvaha 

Svislé konstrukce:  29. 6. 2016 – 18. 7. 2016 

Technologická přestávka: 18. 7. 2016 – 20. 7. 2016 

2.3.2.5 Vodorovné konstrukce 1. PP 

Během technologické přestávky svislých konstrukcí 1. PP bude pracoviště vyklizeno a 

připraveno pro práce na vodorovných konstrukcích 1. PP. Do vodorovných konstrukcí 1. PP 

patří strop nad 1. PP, železobetonové průvlaky a překlady, hlavice a vstupní monolitické 

schodiště z ulice do 1. NP. 

Bednění vodorovných konstrukcí bude prováděno dle pokynů výrobce a to společnosti 

Peri, která bednění dopraví na stavbu. Desky bednění budou opatřeny odbedňovacím 

prostředkem a budou ukládány na podpěrnou konstrukci tvořenou stojkami a příčnými a 

podélnými nosníky. Vzdálenosti mezi stojkami a nosníky budou dány výrobcem a budou 

uvedeny v technologickém předpise monolitických konstrukcí. Nejprve se bude provádět 

bednění stropní konstrukce společně s bedněním průvlaků a hlavic, po té se provede také 

bednění schodišť. Během provádění bednění bude s časovým odstupem také prováděna 

výztuž vodorovných konstrukcí, která bude navazovat na výztuž nosných železobetonových 

stěn 1. PP. Zároveň s bedněním budou i provedeny bednění otvorů. Otvory s plochou do 

2,5 m
2
 budou podbedněny z hlediska bezpečnosti práce. U otvorů větších bude bednění 

vynecháno a volný prostor bude zabezpečen ochranným zábradlím výšky 1,1 m. Ochranné 

zábradlí výšky 1,1 m bude zhotoveno i na volném okraji konstrukce. Po vyvázání výztuže 

všech vodorovných konstrukcí bude provedena kontrola provedených prací. Především se 

bude kontrolovat nosnost podpěrných konstrukcí, geometrická přesnost, těsnost bednění, 

kvalita provedení výztuže a čistota pracovních spár. 
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Beton bude dovážen pomocí autodomíchavačů z betonárny a do konstrukcí 

dopravován mobilním autočerpadlem. Při ukládání betonu budou dodržovány obecné zásady, 

jako max. výška ukládání betonové směsi je 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení čerstvého betonu. 

Budou kontrolovány časy dodávky betonu a konzistence betonové směsi. Uložený čerstvý 

beton bude postupně při betonáži hutněn ponorným vibrátorem a deskovým vibrátorem. 

Podrobný postup hutnění bude popsán v kap. č. 6 Technologický předpis pro provedení 

železobetonových monolitických konstrukcí. Nejprve bude betonována stropní deska 

s průvlaky a hlavicemi a také schodišťové desky. Schodišťové stupně budou betonovány 

betonem s hustší konzistencí. Povrch stropní konstrukce bude upraven do požadované 

rovinnosti pomocí hladítek. 

Součástí provádění vodorovných konstrukcí 1. PP bude i zhotovení nájezdové rampy 

do podzemních garáží umístěných v 1. PP. Výztuž rampy se naváže na vylamovací výztuž 

umístěnou v opěrných stěnách rampy. 

Po zhotovení stropní desky se provedou i železobetonové monolitické schodiště, které 

budou zajišťovat přístup do objektu z ulice do 1. NP. Schodiště budou přímočaré a křivočaré. 

Odbednění stropní konstrukce bude možné po uplynutí technologické přestávky délky 

cca 3 dny, kdy bude mít beton pevnost min. 20 MPa. Toto odbednění bude pouze částečné, 

kdy se po odstranění desek a nosníků bednění vrátí zpět stojiny, které budou plnit podpůrnou 

funkci do doby, než nabyde beton pevnosti po 28 dnech. Během technologické přestávky 

budou konstrukce ošetřovány kropením, či mlžením a příp. zakrývány proti silnému dešti a 

intenzivnímu slunečnímu záření.  

Po nabytí pevnosti min. 20 MPa se budou moci osadit prefabrikovaná schodišťová 

ramena do schodišťového prostoru. Výztuž schodišťových ramen bude spojena svařováním 

s připravenou vyčnívající výztuží monolitických konstrukcí a vzniklé spoje budou zality 

betonovou zálivkou. 

 

Strojní mechanizace 

 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 

AM 9C 

 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 

 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 

s valníkovým přívěsem PV 18 

 Svářečka KIT in 150 TIG LA 

 Rychlostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65K 

 Ponorný vibrátor Atlas copco dynapac AX 36 

 Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 

 

Pracovní četa 

- Betonář (vedoucí čety)    1 

- Železář      2 

- Tesař       2 

- Řidič autodomíchávače    4 

- Řidič autočerpadla     1 

- Pomocní pracovníci     5 

- Strojník jeřábu     1 

- Vazač       1 
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Časová rozvaha 

Vodorovné konstrukce:  25. 7. 2016 – 10. 8. 2016  

Technologická přestávka:  11. 8. 2016 – 15. 8. 2016 

 

2.3.2.6 Zásyp stavebních konstrukcí 1. PP 

Zásypem stavebních konstrukcí 1. PP je myšleno zasypání svahů stavební jámy. Zásyp 

bude proveden po zhotovení všech svislých konstrukcí 1. PP a uplynutím technologické 

přestávky, která pro zásyp bude cca 5 dní. Zásyp konstrukcí bude proveden dovezenou 

zeminou ze skládky zeminy v Černovicích. Uložená zemina bude zhutněna vibračním 

pěchem, či vibrační deskou. Výška zásypu bude do projektované výšky upraveného terénu. 

Při hutnění se bude muset dávat pozor na zhotovené konstrukce, aby nedošlo k jejich 

poškození jak mechanickému, tak od vibrací. Pro tyto okolnosti bude zvolena frekvence 

vibrací po konzultaci se statikem. 

 

Strojní mechanizace 

- Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO 

- Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 

- Vibrační deska Wacker Neuson DPU – 25 kN 

- Vibrační pěch Wacker Neuson BS 50-2 

 

Pracovní četa 

- Řidič rypadlo-nakladače (vedoucí práce)  1 

- Pomocní pracovníci     1 

- Řidiči nákladních automobilů   2 

 

Časová rozvaha 

Zásyp konstrukcí:  25. 7. 2016  
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2.3.3 Hrubá vrchní stavba 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

 Technologická etapa hrubé vrchní stavby bude plynule navazovat na technologickou 

etapu hrubé spodní stavby. Po provedení všech konstrukcí spodní stavby a uplynutí 

technologických přestávek začnou práce na vrchní stavbě. 

 Během technologické etapy hrubé vrchní stavby budou provedeny: 

- Svislé konstrukce monolitické i zděné 

- Vodorovné konstrukce, včetně střešních konstrukcí 

- Zděné příčky a parapety 

 

Hlavní materiály etapy a výkaz výměr 

 

 Beton 

- Beton C30/37 XC1:     49,642 m
3
 

- Beton C25/30 XC1:     242,500 m
3
 

- Beton C35/45 XC3, XF1:    7,669 m
3
 

 

Ocel 

- B500B:      150,0 t 

 

Bednění 

- Oboustranné svislé:     2084,030 m
2
 

- Jednostranné svislé:     95,461 m
2
 

- Stropní:      1763,190 m
2
 

- Překladů:      355,500 m
2
 

- Sloupů:      140,100 m
2
 

 

Prefabrikované schodišťové ramena 

- SCH 3 (10x159x300):    1 ks 

- SCH 4 (10x159x300):    1 ks 

- SCH 5 (10x159x300):    5 ks 

- SCH 6 (10x159x300):    5 ks 

 

Zdivo 

- Porotherm 24 P+D     592,079 m
2
 

- Porotherm 30 P+D     10,770 m
2
 

- Porotherm 19 AKU P+D    22,650 m
2
 

- Porotherm 25 AKU P+D    289,900 m
2
 

- Ytong P4-500 tl. 250 mm    255,500 m
2
 

- Keramický překlad Porotherm 7   64,000 ks 

2.3.3.1 Svislé konstrukce 

 

Po vytvoření stropní desky nad 1. PP a uplynutí technologické přestávky začnou práce 

na svislých nosných konstrukcích 1. NP. Práce na svislých nosných konstrukcích vrchní 

stavby se budou opakovat vždy po skončení technologické přestávky stropní konstrukce nad 

předchozím podlažím. Nosné svislé konstrukce vrchní stavby jsou monolitické a zděné. 

Nejprve budou prováděny monolitické konstrukce a následně během jejich technologické 

přestávky budou vyzdívány nosné stěny z keramických tvárnic. Zděné nenosné stěny a 

vyzdívané parapety budou prováděny vždy o dvě patra níže. 
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Monolitické nosné stěny 

Bednění svislých nosných konstrukcí bude použito systémové od společnosti Peri, 

která zajistí jeho dodávku na stavbu dle objednávky. Bude použito bednění oboustranné, 

pouze v místech sousedních budov v 1.NP bude použito bednění jednostranné a na stěnu 

sousední budovy bude vložena izolace EPS 100 F tl. 30 mm. Před osazením bednění budou 

desky bednění opatřeny odbedňovacím prostředkem a následně bude sestavováno bednění. U 

oboustranného bednění se nejprve zhotoví vnější strana bednění, po té se vyváže výztuž, která 

se napojí na připravenou vyčnívající výztuž předchozího podlaží, a na výztuž se 

osadí distanční prvky. Celá konstrukce se uzavře vnitřní stranou oboustranného bednění. U 

jednostranného bednění se nejprve provede izolace sousedních objektů polystyrenem a 

následně se vyváže výztuž stěn, na kterou se osadí distanční prvky. K takto zhotovené výztuži 

se přiloží jednostranné bednění. Montování bednění bude prováděno dle pokynů a postupů 

výrobce. Veškeré ostění prostupů a otvorů budou provedeny do bednění před betonáží. 

Před betonáží bude provedena kontrola konstrukcí bednění, jejich geometrické 

přesnosti, těsnosti konstrukce a čistoty pracovní spáry. Po provedené kontrole bude zahájena 

betonáž stěn. Beton bude dovážen pomocí autodomíchavačů z betonárny a do konstrukcí 

dopravován mobilním autočerpadlem. Při ukládání betonu budou dodržovány obecné zásady, 

jako max. výška ukládání betonové směsi je 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení čerstvého betonu. 

Budou kontrolovány časy dodávky betonu a konzistence betonové směsi. Uložený čerstvý 

beton bude postupně při betonáži hutněn ponorným vibrátorem. Podrobný postup hutnění 

bude popsán v kap. č. 8 Technologický předpis. V 1. NP, kde se nachází konstrukce 

s rozdílnými třídami betonu, budou jako první betonovány konstrukce s třídou betonu 

C35/45 XC3, XF1. Vzhledem k malému objemu betonáže budou tyto konstrukce betonovány 

pomocí jeřábu a bádie. Druhý den se odbední pracovní spáry a provede se betonáž zbylých 

konstrukcí betonem třídy C30/37 XC1 pomocí autočerpadla.  

Úplné odbednění svislých konstrukcí bude možné až po dosažení pevnosti betonu 

min. 5 MPa. Konstrukci bude možné zatížit až po dosažení pevnosti betonu min. 20 MPa. Po 

odbednění budou konstrukce ošetřovány kropením, či mlžením vodou po dobu min. 1 dne. 

V případě nízkých teplot, kdy průměrná denní teplota bude pod +5°C, budou 

dodržovány zimní opatření pro betonáž v zimě, které budou uvedeny v TP monolitických 

konstrukcí. Např. během betonáže se bude bednění zahřívat, nebo se bude ohřívat čerstvý 

beton formou teplé záměsové vody, nebo předehříváním kameniva, dále se budou přidávat 

přísady do betonu urychlující tvrdnutí betonu a zvyšující vývin hydratačního tepla. Během 

zimního období budou vybetonované konstrukce zakrývány tkanou textilií, příp. bude použito 

topných agregátů. 

 Všechny případné poruchy na konstrukcích budou ihned opraveny. 

 

Zděné konstrukce 

 Zděné konstrukce budou prováděny během technologické přestávky monolitických 

stěn daného podlaží. Zdění bude prováděno dle projektu na maltu MC 10. Při vyzdívání 

budeme dbát především na rovinnost stěna jak ve svislém, tak i ve vodorovném směru. 

Kontrolovat se bude tak vazba cihel, kdy posun styčné spáry cihel bude min. 1/3 nejlépe 1/2 

cihly od styčné spáry předchozí vrstvy. Vyzdívání z pevné podlahy bude prováděno do 

1. výšky zdiva, která bude 1,5 m nad podlahou. Po té se zhotoví pomocné kozové lešení a zeď 

se dozdí do projektované výšky. 

 Nad otvory ve zděných konstrukcích se osadí keramické překlady, jejichž min. délka 

uložení bude 250 mm. Předklady se osadí do maltového lože a sváží se rádlovacím drátem, 

aby se zajistila stabilita. V případě, že nad překladem bude nadezdívka, překlad se podepře. 
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 Nenosné konstrukce vyzděné z pórobetonových tvárnic Ytong, budou vyzdívány asi 

o dvě podlaží níže, než se bude pracovat na nosných stěnách. Nenosné zděné konstrukce jsou 

zde tvořeny zděnými parapety a vyzdívkami instalačních šachet. Při jejich provádění budou 

dodržovány stejné obecné zásady zdění, které jsou uvedené výše. Vzniklá mezera mezi 

stropní konstrukcí a nenosnými konstrukcemi bude vyplněna stavební pěnou. 

 

Strojní mechanizace 

 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 

AM 9C 

 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 

 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 

s valníkovým přívěsem PV 18 

 Svářečka KIT in 150 TIG LA 

 Rychlostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65K 

 Ponorný vibrátor Atlas copco dynapac AX 36 

 Badie na beton 1016L.8 o objemu 0,5 m
3
 s gumovým rukávem prům. 200 mm 

 Bubnová míchačka 

 Elektrická pila DeWalt DWE397 na keramické tvárnice 

 

Pracovní četa 

- Betonář (vedoucí čety)    1 

- Železář      2 

- Tesař       2 

- Zedník       3 

- Řidič autodomíchávače    4 

- Řidič autočerpadla     1 

- Pomocní pracovníci     2 

- Strojník jeřábu     1 

- Vazač       1 

 

Časová rozvaha 

Svislé konstrukce:  17. 8. 2016 – 18. 4. 2017  

2.3.3.2 Vodorovné konstrukce  

Během technologických přestávek svislých konstrukcí a po provedení nosných 

zděných konstrukcí, bude pracoviště vyklizeno a připraveno pro práce na vodorovných 

konstrukcích. Do vodorovných konstrukcí vrchní stavby patří stropy nad příslušnými 

podlažími a železobetonové průvlaky a překlady. Dále s vodorovnými konstrukcemi budou 

osazována schodišťová prefabrikovaná ramena. Vzhledem k projektovaným ustupujícím 

podlažím budou vznikat terasy. Tyto terasy budou provedeny až po jejich projektovanou 

hydroizolační vrstvu, aby se zabránilo poruchám vzniklých deštěm. V některých případech se 

budou moci terasy využít jako zařízení staveniště pro skládku lehkého materiálu, např. 

různých prvků bednění. 

Bednění vodorovných konstrukcí bude prováděno dle pokynů výrobce a to společnosti 

Peri, která bednění dopraví na stavbu. Desky bednění budou opatřeny odbedňovacím 

prostředkem a budou ukládány na podpěrnou konstrukci tvořenou stojkami a příčnými a 

podélnými nosníky. Vzdálenosti mezi stojkami a nosníky budou dány výrobcem a budou 

uvedeny v technologickém předpise monolitických konstrukcí. Bednění průvlaků se bude 

provádět společně s bedněním stropní konstrukce. Během provádění bednění bude s časovým 

odstupem také prováděna výztuž vodorovných konstrukcí, která bude navazovat na výztuž 

nosných železobetonových stěn daného podlaží. Zároveň s bedněním budou i provedeny 
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bednění otvorů. Otvory s plochou do 2,5 m
2
 budou podbedněny z hlediska bezpečnosti práce. 

U otvorů větších, jako schodiště nebo výtah, bude bednění vynecháno a volný prostor bude 

zabezpečen ochranným zábradlím výšky 1,1 m. Ochranné zábradlí výšky 1,1 m bude 

zhotoveno i na volném okraji konstrukce, kde bude zároveň provedena pracovní podlážka 

pomocí nosníků a prvků bednění. Po vyvázání výztuže všech vodorovných konstrukcí bude 

provedena kontrola provedených prací. Především se bude kontrolovat nosnost podpěrných 

konstrukcí, geometrická přesnost, těsnost bednění, kvalita provedení výztuže a čistota 

pracovních spár. 

Beton bude dovážen pomocí autodomíchavačů z betonárny a do konstrukcí 

dopravován mobilním autočerpadlem. Při ukládání betonu budou dodržovány obecné zásady, 

jako max. výška ukládání betonové směsi je 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení čerstvého betonu. 

Budou kontrolovány časy dodávky betonu a konzistence betonové směsi. Uložený čerstvý 

beton bude postupně při betonáži hutněn ponorným vibrátorem a deskovým vibrátorem. 

Podrobný postup hutnění bude popsán v kap. č. 8 Technologický předpis. Povrch stropní 

konstrukce bude upraven do požadované rovinnosti pomocí hladítek. 

V případě nízkých teplot, kdy průměrná denní teplota bude pod +5°C, budou 

dodržovány zimní opatření pro betonáž v zimě, které budou uvedeny v TP monolitických 

konstrukcí. Např. během betonáže se bude bednění zahřívat, nebo se bude ohřívat čerstvý 

beton formou teplé záměsové vody, nebo předehříváním kameniva, dále se budou přidávat 

přísady do betonu urychlující tvrdnutí betonu a zvyšující vývin hydratačního tepla. Během 

zimního období budou vybetonované konstrukce zakrývány tkanou textilií, příp. bude použito 

topných agregátů. 

Odbednění stropní konstrukce bude možné po uplynutí technologické přestávky délky 

cca 3 dny, kdy bude mít beton pevnost min. 15 MPa. Toto odbednění bude pouze částečné, 

kdy se po odstranění desek a nosníků bednění vrátí zpět stojiny, které budou plnit podpůrnou 

funkci do doby, než nabyde beton pevnosti po 28 dnech. Během technologické přestávky 

budou konstrukce ošetřovány kropením, či mlžením a příp. zakrývány proti silnému dešti a 

intenzivnímu slunečnímu záření.  

Po nabytí pevnosti min. 15 MPa se budou moci osadit prefabrikovaná schodišťová 

ramena do schodišťového prostoru. Výztuž schodišťových ramen bude spojena svařováním 

s připravenou vyčnívající výztuží monolitických konstrukcí a vzniklé spoje budou zality 

betonovou zálivkou. V mezonetovém bytě mezi 7. NP a 8. NP bude smontována také ocelová 

konstrukce schodiště. 

Konstrukce teras, či plochá střešní konstrukce, bude provedena včetně první vrstvy 

skladby střešních konstrukcí, tedy bude proveden penetrační nátěr asfaltovou penetrační 

emulzí a bude nataven oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou. 

 

Strojní mechanizace 

 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 

AM 9C 

 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 

 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 

s valníkovým přívěsem PV 18 

 Svářečka KIT in 150 TIG LA 

 Rychlostavitelný věžový jeřáb Liebherr 65K 

 Ponorný vibrátor Atlas copco dynapac AX 36 

 Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 
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Pracovní četa 

- Betonář (vedoucí čety)    1 

- Železář      2 

- Tesař       2 

- Řidič autodomíchávače    4 

- Řidič autočerpadla     1 

- Pomocní pracovníci     6 

- Strojník jeřábu     1 

- Vazač       1 

 

Časová rozvaha 

Vodorovné konstrukce:  2. 9. 2016 – 15. 5. 2017  
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2.3.4 Dokončovací práce 

Návaznost na předchozí technologickou etapu 

 Dokončovací práce začnou v návaznosti na ukončení konstrukcí vrchní hrubé stavby a 

ukončení všech technologických přestávek. 

 Všechny důležité parametry pro dokončovací práce, jako vlhkost prostředí, vlhkost 

konstrukcí, rovinnost a svislost budou měřeny a případné nedostatky odstraňovány. Budou 

dodržovány všechny max. povolené hodnoty výrobcem, které by měly zaručit správné 

provedení konstrukcí. 

2.3.4.1 Svislé nenosné konstrukce 

  Dělící příčky v objektu budou sádrokartonové. Mezibytové příčky budou opláštěné 

sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami. Mezibytová příčka, s vloženou minerální 

izolací, bude mít tloušťku 150mm a vzduchovou neprůzvučnost Rw= 60 dB. Příčky kolem 

koupelen uvnitř bytů a stěny v 1. PP a 1. NP budou dvojitě opláštěné sádrokartonovými 

deskami, příčka s vloženou minerální izolací bude mít tloušťku 150mm a vzduchovou 

neprůzvučnost Rw= 56 dB. Část sádrokartonových příček je jednoduše opláštěná, příčka 

s vloženou minerální izolací má tloušťku 100mm a vzduchovou neprůzvučnost Rw= 45 dB. 

2.3.4.2 Schodiště 

  Schodiště v mezonetovém bytě (mezi 7. NP a 8. NP) bude tvořit lehká ocelová 

konstrukce, která bude obložená dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi. 

2.3.4.3 Zastřešení 

  Objekt je zastřešený plochými střechami. Povrch střech bude tvořit buď samotná 

hydroizolační folie (střechy nad 8. NP) nebo praný kačírek (střechy nad 1. NP, 3. NP, 7. NP) 

anebo betonová dlažba (střechy nad 1. NP, 3. NP, 5. NP, 7. NP). 

  Základní souvrství střechy je u všech stejné.  Na stropní konstrukci, na které bude už 

z předchozí etapy proveden penetrační nátěr asfaltovou penetrační emulzí a nataven 

oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou, který bude parozábranu. Na parozábraně bude 

položena vrstva teplené izolace EPS 150S v tloušťce 160 mm, dále spádové klíny (spád 2%) 

v tloušťce od 20mm. Na tepelné izolaci bude položena separační geotextilie s gramáží 

300g/m2.  Na separační vrstvě bude provedena hydroizolační vrstva z folie z měkčeného 

PVC. 

  U části střech bude hydroizolační folie konečnou povrchovou úpravou. U části střech 

bude na hydroizolační folii položena ochranná geotextilie s gramáží 300g/m2 a na ní 

provedeno přitížení praným kačírkem (tloušťka vrstvy kačírku dle sání větru). Na části střech 

budou provedeny pochůzné terasy z betonové velkoformátové dlažby. Dlažba bude kladena 

na rektifikovatelné podložky (min. výška podložky je 12mm).  

  U teras na jižní straně objektu bude z hydroizolační folie vytvarován odvodňovací 

žlábek se spádem 0,5%. Na střechách jsou použity dva střešní vtoky v kombinaci 

s bezpečnostním přepadem v atice, průřez přepadu 50x150mm. 

2.3.4.4 Izolace proti vodě 

  Izolace proti zemní vlhkosti je vyřešena použitím vodostavebního betonu na 

konstrukce 1. PP (bílá vana). 

  Ve skladbě střechy je navržena hydroizolační folie z PVC-P.   

  Ve skladbách podlah ve vlhkých prostorech je navržena stěrková hydroizolace 

nanášená na anhydritovou desku, případně na nivelační stěrku, stěrková hydroizolace bude 

v těchto prostorech vytažena na stěny do výšky 200 mm. 
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  Hydroizolace bude provedena podle ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb. Návrh 

protiradonových opatření je řešen v souladu s ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z 

podloží. 

2.3.4.5 Izolace tepelné 

  Střecha plochá – tepelnou izolaci střech bude tvořit EPS 150S v tloušťce 160mm a na 

ní položené spádové klíny ze stejného materiálu se spádem 2% a min. tloušťkou 20mm. 

  Podlaha – podlaha vytápěné části objektu nad 1. PP má ve skladbě celkem 150mm 

tepelné izolace EPS 150S. 

  Obvodové stěny – obvodové stěny jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem 

z EPS 70F tl. 100mm (stěny do úrovně +12,000 a stěny mezi požárními pásy) a 100mm 

minerální vaty s kolmým vláknem (stěny nad úrovní +12,000 a požární pásy). Z tepelné 

izolace budou na jižní a západní fasádě vytvarovány výstupky v pásech dle výkresů pohledů. 

Hloubka výstupků bude 30mm. 

  Strop závětří (místnosti č. 100) a odstupňovaný strop nad rampou bude opatřen KZS 

z EPS 70F v tloušťce 150mm. 

2.3.4.6 Vnitřní rozvody ZTI 

Vodovod 

  Za měřící řadou bude rozvod vody rozdělen na pitnou a požární vodu. Požární voda 

bude oddělena provozním uzávěrem a zpětnou armaturou EA. V kotelně bude z pitné vody 

pře vodoměr napojen ohřívač teplé vody. 

  Páteřový rozvod bude veden suterénem pod stropem, kde budou napojena jednotlivá 

stoupací vedení. Stoupačky budou odděleny provozními uzávěry, cirkulační odbočky budou 

opatřeny termostatickými cirkulačními ventily nastavenými na teplotu 54°C. 

  Stoupačky jsou vedeny instalačními šachtami. Na odbočkách pro jednotlivé byty 

budou osazeny uzávěry bytů a vodoměry teplé a pitné vody. 

  Rozvody jsou navrženy v systému flexibilního rozvodu z pětivrstvých PE-X trubek s 

hliníkovou vrstvou.  

  Spojování trubek je řešeno pomocí mosazných poniklovaných fitinků, stejně je řešeno 

napojení na ostatní potrubí, nástěnky. Rozvody budou vedeny v podlahách a v drážkách ve 

zdi dle dispozice. 

 

Požární voda 

  Vnitřní rozvod požární vody bude z trub ocelových pozinkovaných. Rozvod bude 

nezávislý na rozvodu pitné a teplé vody. Je uvažován jeden požární hydrant na podlaží na 

schodišti. Dále v posledním podlaží hydrant pro potřebu mezonetového bytu a jeden hydrant v 

prodejně. Jsou navrženy hydranty typu D19 s tvarově stálou hadicí o délce 30 m. 

 

Příprava teplé vody 

  Teplá voda bude připravována v nepřímo vytápěném zásobníku. Zásobník a kotel jsou 

součástí dodávky ÚT. Pro napojení vody bude použita připojovací bezpečnostní skupina. 

  Cirkulace bude zajištěna oběhovým čerpadlem Wilo Star Z 20 s časovačem. Před 

čerpadlo je nutné osadit filtr a zpětnou klapku. 

 

Izolace 

  Tepelná izolace bude provedena polyethylenovou návlekovou izolací o tloušťce 9 mm 

na studené vodě a 20 mm na teplé vodě. 
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Kanalizace 

  Objekt je napojen na jednotnou kanalizaci. 

 

Splašková kanalizace 

  Kanalizace je navržena podle ČSN EN 12056-1, ČSN EN 12056-2, ČSN EN 12056-5 

a s ní souvisejících norem a právních předpisů. Trasy kanalizace budou maximálně přímé, 

napojení odboček a kolena budou pod úhlem 45°. Čistící kusy budou na kanalizaci umístěny v 

místech náhlých změn trasy, na stoupačkách, odbočeních nebo podle vzdálenosti tak, aby 

byly dodrženy podmínky ČSN EN 12056-2. Odpadní potrubí bude odvětráno nad střešní 

krytinu. 

  Kanalizace je navržená z plastů. Systém Geberit Silent-PP zahrnuje pevné minerálními 

látkami vyztužené třívrstvé trubky.  Trubky a tvarovky mohou být montovány také při 

nízkých teplotách díky materiálům s vysokou pevností proti nárazu i za nízkých teplot. 

Vysoká odolnost vůči UV záření také umožňuje krátkodobé skladování ve venkovním 

prostředí. Z téhož materiálu bude i připojovací potrubí. Připojovací potrubí bude v 

minimálním spádu 3%, vzdálenost od odpadu by neměla přesáhnout 3 m. Podlahové vpusti a 

odpadní prvky jsou navrženy plastové s nerezovými doplňky. Trubky se upevní objímkami 

dodávanými s potrubím, každá trubka se upevní pod hrdlem, odpady se kotví ve 

vzdálenostech do D 50 1,5 m, nad D 50 maximálně 2 m, vedení pod stropem se zavěsí ve 

vzdálenosti maximálně 10 D. Závěsy musí být těsně za hrdlem. Odvětrávací potrubí bude z 

trub PP a bude vyvedeno minimálně 500 mm nad rovinu střechy. 

  Suterén objektu není možné odvodnit přímo do kanalizace, objekt se nachází v 

záplavovém pásmu. V kotelně a v technické místnosti retence budou zřízeny jímací šachtičky 

opatřené kalovým čerpadlem s plovákem. Odpadní vody budou přečerpávány do přilehlé 

gravitační kanalizace u stropu. Šachta v garážích nebude napojena přímo na přečerpávání. 

Přečerpávání bude možné pouze u odpadních vod bez obsahu ropných látek a ty budou 

čerpány v případě potřeby přenosným čerpadlem do přilehlého čistícího kusu splaškové 

kanalizace. 

 

Dešťová kanalizace 

  Vnitřní dešťové vtoky budou napojeny odpady na samostatné dešťové svody. Do 

dešťového odpadu nesmí být napojena žádná splašková kanalizace. Potrubí bude izolováno 

rohoží z pěněného PE v tloušťce minimálně 5 mm proti rosení. 

  Dešťové vody z objektu budou zdrženy v retenční nádrži o objemu 7 m3. Nádrž bude 

situována uvnitř objektu vedle průjezdu k parkovacím místům. Vody z nádrže budou 

přečerpávány ponorným čerpadlem do kanalizace. Nádrž bude osazena bezpečnostním 

přepadem napojeným do kanalizace. 

Vnitřní plynovod 

  Rozvod bude veden ve zdivu v drážce. Plynovod nesmí být veden v sádrokartonových 

a dutých konstrukcích a v podlaze. Před každým spotřebičem bude osazena uzavírací 

armatura. Vyústění odtahů spalin na fasádě spotřebičů v provedení B a C bude proveden 

podle TPG G 800 01 Vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi 

(fasádě). Uzavírací armatury budou kulové kohouty pro plyn. Po odzkoušení bude plynovod 

opatřen ochranným nátěrem. 

  Rozvod bude veden od niky plynoměru přes technickou místnost retence dešťových 

vod a přes garáž do předsíňky před kotelnou, Zde bude osazen HUK a bezpečnostní uzávěr 

kotelny ovládaný čidlem plynu v kotelně. Na rozvod budou napojeny dva kondenzační kotle 

s uzavřenou spalovací komorou o výkonu každý 70 kW. 
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Montáž plynovodu 

  Rozvod plynu bude z trubek ocelových, černých, bezešvých vyzkoušených výrobcem 

na nepropustnost z materiálu 11 353.0 (doloženo hutním atestem). Potrubí bude spojováno 

tavně plamenem. Nezbytné závitové spoje se utěsní materiálem, který je v souladu s EN 751-

1 a TPG 942 01. Závitové spoje musí odpovídat ČSN EN 10226 – 1 a ČSN EN 10226 – 2. 

V místech kde potrubí prochází stěnou nebo stropní konstrukcí, bude potrubí uloženo 

v chráničce. Průchod chráničky zdivem musí být utěsněn. Prostor mezi plynovodem 

a chráničkou musí být aspoň na jednom konci utěsněn. Přesah chráničky přes konstrukce bude 

minimálně 10 mm. Potrubí bude vzdáleno minimálně 20 mm od konstrukcí a ostatních 

vedení. Potrubí a jeho příslušenství musí být uzemněno a spoje vodivě propojeny. 

2.3.4.7 Zařizovací předměty 

  V celém objektu jsou uvažovány zařizovací předměty běžného standardu. Keramika 

bude bílá. Klozety budou zavěšené, opatřené nádrží do lehkých konstrukcí. Sprchové vaničky 

budou keramické, zástěny z bezpečnostního skla. Baterie budou chromové pákové s 

keramickou kartuší. Vybrané zařizovací předměty i armatury budou certifikované. 

 

zařízení výška horní 

hrany 

výška osy baterie výška osy 

odpadu 

umyvadlo +0,850  +0,580 (stojánková - 

- rohové ventily) 

+0,530 

umývátko +0,850 +0,580 (stojánková 

rohové ventily) 

+0,530 

dřez +0,850 +0,500 (stojánková - 

- rohové ventily) 

+0,470 

vana +0,600 +0,750 +0,120 

sprcha +0,200 +1,250 +0,100 

klozet závěsný +0,400 +1,000 +0,230 

pračkový / myčkový 

vývod 

 +0,600 +0,600 

Tabulka 1 - Podmínky pro napojení zařizovacích předmětů 

2.3.4.8 Vzduchotechnika 

 

Větrání podzemních garáží 1. PP 

  Větrání garáží situovaných v 1. PP objektu bude řešeno nuceně podtlakově. 

Ventilátory pro odvod znehodnoceného vzduchu budou umístěny pod stropem v garážích, a 

sklepu. Znehodnocený vzduch bude veden potrubním rozvodem stavební šachtou nad střechu 

objektu. Stoupací potrubí je opatřeno v celé délce PO izolací. Potrubí při prostupu z garáží do 

prostoru technické místnosti bude opatřeno PO klapkou s napojením na EPS – viz výkresová 

část PD. Sání ventilátorů bude napojeno na potrubní rozvod z pozinkovaného ocelového 

potrubí. Na něj budou dopojeny odvodní vyústky. Odvod vzduchu bude zajištěn v poměru 2/3 

pod stropem a 1/3 u podlahy garáží. 

Větrání technických místností 
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  Podtlakové větrání technických místností v 1. PP bude zajištěno potrubními 

ventilátory s osazenou zpětnou klapkou nebo nástěnným ventilátorem se zpětnou klapkou. 

Výtlak znehodnoceného vzduchu bude vyveden do venkovního prostoru nad střechu ve 4.NP. 

Sání ventilátoru bude napojeno na kruhový potrubní rozvod s osazenými šikmými osazenými 

kusy s mřížkou. Přívod vzduchu bude zajištěn podtlakově z okolních prostor pomocí 

požárních stěnových uzávěrů. 

 

Větrání sociálních zázemí 1.NP 

  Větrání sociálního zázemí je navrženo jako podtlakové se samostatnými ventilátory – 

nástěnné a potrubní, umístěnými v jednotlivých prostorech bytů. 

  V sociálním zařízení bytu je osazen ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem. 

Ventilátor je napojen na společné stoupací potrubí pomocí hluk tlumicí hadice.  

  Spodní část stoupacího potrubí bude ukončena T-kusem, který bude odvodněn do 

systému vnitřní kanalizace. 

  Spouštění ventilátoru bude samostatným tlačítkem, jehož impulsem dojde k sepnutí 

ventilátoru na dobu nastavenou na doběhu. 

   Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena z okolních místností přes dveřní mřížku 

(dodávka stavby), nebo štěrbinou pode dveřmi. 

 

Digestoře 

  Digestoře jsou uvažovány recirkulační osazeny osvětlením a uhlíkovými filtry.  

 

Větrání sociálních zázemí bytů 

  Větrání bytů je navrženo jako podtlakové se samostatnými ventilátory umístěnými 

v jednotlivých bytech. 

  V sociálním zařízení bytu je osazen zapuštěný ventilátor se zpětnou klapkou a 

doběhem. Ventilátor je napojen na společné stoupací potrubí pomocí hluk tlumicí hadice.  

  Spodní část stoupacího potrubí bude ukončena T-kusem, který bude odvodněn do 

systému vnitřní kanalizace. Veškeré rozvody ústící z šachty budou vytaženy min.500mm za 

hranici šachty v pevném spiro potrubí. Pokud z šachty budou vycházet dvě potrubí ve 

vzdálenosti menší než 0,5 m od sebe, je nutné jedno z potrubí zaizolovat požární izolací 

v délce min.0,5m. 

  Rozvody vzduchu jsou realizovány pozinkovaným spiro potrubím Safe a ohebnými 

hadicemi. Potrubní rozvody budou umístěny nad podhledovou konstrukcí. 

  Stoupací potrubí bude po délce nejvyššího patra až po výfuk vzduchu zaizolovány 

tepelnou izolací mirelon tl. 25 mm. Spodní hrana výdechového potrubí bude min. 500 mm 

nad střechou. 

  Spouštění ventilátoru bude samostatným tlačítkem, jehož impulsem dojde k sepnutí 

ventilátoru na dobu nastavenou na doběhu. 

 Úhrada odsávaného vzduchu bude provedena z okolních místností přes dveřní mřížku, nebo 

osazené dveře bez prahu. 

 

Požární větrání CHÚC 

  Větrání CHUC je řešeno jako nucené přetlakové typu A a bude v prostoru CHÚC 

zajišťovat deseti násobnou výměnu vzduchu za hodinu.  

  Ventilátor přivádějící vzduch do CHÚC je umístěn v 8.NP pod stropem. Vzduch je 

nasáván přes šikmý sací kus se sítem, uzavírací klapku se servopohonem a je přiváděn do 

jednotlivých pater pomocí distribučních elementů osazených v odbočkách ve stěně. 

  Odvod vzduchu je potom řešen v nejvyšším podlaží přes klapku, která je těsná a 

ovládaná servopohonem s diferenčním tlakovým čidlem. Otevření klapky bude řízeno plynule 
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dle rozdílu tlaků. Klapka je osazena v obvodové stěně a otevření klapky je spřaženo s chodem 

ventilátoru. 

  Větrání je spínáno EPS a napojeno na záložní zdroj. 

2.3.4.9 Vytápění 

 

Otopný systém 

  Otopný systém bude tvořen teplovodní dvoutrubkovou soustavou s nuceným oběhem 

topné vody (pomocí čerpadel integrovaných v každém kotli) s primárním tepelným spádem 

70/50°C, který bude při potřebě ohřevu TUV zvýšený na 75/50°C. A sekundární 

dvoutrubkovou soustavou s nuceným oběhem pomocí úsporných čerpadel s elektronickým 

řízením a s ekvitermní regulací pomocí trojcestných klapek s elektropohonem v každém ze tří 

samostatných okruhů je navržena na teplotní spád 70/50°C. Sekundární dvoutrubkové okruhy 

vytápění (jeden pro prodejnu v 1. NP, druhý pro vytápění nebytových a společných prostor a 

třetí pro napojení všech bytových okruhů) budou vedeny pod stropem kotelny a dále budou 

stoupat do instalačních šachet, resp. do podlahy 1. NP (pro samostatný okruh vytápění 1. NP). 

Hlavní bytový okruh bude veden stoupačkami v instalačních šachtách do vyšších pater, kde se 

na tento rozvod napojí jednotlivé bytové okruhy. Každý takovýto bytový okruh bude 

vybavený na přívodním i zpětném potrubí uzávěry (pro odpojení celého bytu), regulátorem 

tlaku a průtoku a měřičem tepla. 

 

Zdroj tepla 

     Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TUV v celém objektu budou dva plynové 

kondenzační závěsné kotle typu BAXI Luna Duo-Tec MP 1.70 zapojené do kondenzační 

kaskády s výkonem plynule modulovaným v rozsahu 7.2-65.0 kW. Celkový instalovaný 

maximální výkon je 130.0 kW. Kotle budou umístěny v kotelně v 1. PP spolu s ohřívákem 

TUV o objemu 500 l. V kotelně bude dále umístěno zabezpečovací zařízení celé otopné 

soustavy a bloková úpravna vody s automatickým filtrem-změkčovačem s doplňováním topné 

vody. Oba kotle budou odkouřeny do společného komína  Ø 160 mm nad střechu budovy. 

    

Otopná tělesa 

   V celém objektu jsou navrženy dva typy těles. V místnostech sociálního zařízení 

trubkové (žebříkové) koupelnové registry Koralux Linear MAX-M se středním kompaktním 

připojením a v ostatních místnostech pak desková ocelová tělesa Radik Ventil Kompakt se 

spodním pravým nebo levým připojením. U prosklených stěn s nízkým nebo nulovým 

parapetem jsou umístěna tělesa Radik VK s výškou 200 mm. 

  Na tělesech Koralux Linear MAX budou osazeny kompaktní ventily Heimeier 

Multilux s termostatickými hlavicemi Heimeier K. Koupelnová tělesa mohou být dále 

doplněna přídavnou sadou (200 až 300 W) pro elektrické vytápění mimo topnou sezónu - přes 

programovatelnou zásuvku na 230V. Tělesa Radik VK budou osazena kompaktním 

připojovacím šroubením Heimeier Vekolux - u těles umístěných u parapetu s rohovým 

šroubením, u těles umístěných u prosklených ploch s přímým šroubením. Na všech tělesech 

budou také osazeny termostatické hlavice Heimeier K.  

 

Příprava TUV 

  Bude centrální pro celý objekt v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači typu DZD 

OKC 500 NTR/1MPa s objemem 485 l a maximálním výkonem trubkové vložky 65 kW. 

Samostatný okruh ohřevu TUV (DN 40) bude napojený na kombinovaný rozdělovač a sběrač 

a bude vybavený vlastním "nabíjecím" oběhovým čerpadlem a havarijním uzávěrem 

s elektropohonem pro jištění teploty vody proti přehřátí.  
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Tepelné izolace vytápění 

   Izolovat se budou všechny rozvody ÚT vedené v drážkách ve zdech, v podlahách, 

instalačních šachtách a volně vedené rozvody v kotelně a v místnostech vytápěných pod 

15°C. Izolačním materiálem jsou tepelně izolační trubice z lehčeného polyetylenu 

s povrchovou úpravou hliníkovou fólií a sklorohoží. Rozvody nad DN 50 včetně budou 

izolovány pouzdry z kašírované minerální vlny Rockwool PIPO Als. HVDT a kombi-

rozdělovač budou izolovány dvěma pásy 40mm (celkem tloušťka izolace 80 mm) z lehčeného 

polyetylenu s hliníkovou fólií a sklorohoží. Ohřívák TUV je izolován 80 mm vrstvou 

tvrzeného polyuretanu z výroby. 

2.3.4.10 Povrchové úpravy  

  Vnitřní omítky jsou navrženy jednovrstvé vápenosádrové s hlazeným povrchem. V 

hygienických a mokrých prostorech budou keramické obklady výšky 1,5 až 2m. Povrchovou 

úpravu sádrokartonových podhledů a příček bude tvořit již finální malba na SDK deskách.

  Vnější úpravy fasády - na stěny bude proveden KZS na bázi EPS 70F nebo minerální 

vaty s konečnou úpravou strukturovanou silikonovou fasádní omítkou v barevném odstínu. 

Sokl objektu a pruh nad okny 1.NP bude mít kamenný obklad z travertinu. Klempířské 

výrobky budou z pozinkovaného poplastovaného plechu. Parapety oken budou z taženého 

hliníkového plechu opatřeného práškovou barvou dle přání investora.  

2.3.4.11 Podlahy  

  Podlahy v 1. PP bude tvořit pouze podlahová stěrka nanesená na základovou desku 

z vodostavebního betonu. 

  V podlahách 1. NP je vložena teplená izolace EPS 150S v tl. 150mm, na vrstvě tepelné 

izolace bude položena separační PE folie, na níž je proveden anhydritový potěr. Na potěru je 

již nášlapná vrstva a to keramická dlažba lepená tmelem C1T. V prostorech s mokrým 

prostředím (WC, umývárny) je pod keramickou dlažbou navržena stěrková hydroizolace.

  V podlahách 2. NP je vložena kročejová izolace na bázi EPS a to Styrofloor T4 v tl. 

2x20mm s prostřídanými spárami, na vrstvě kročejové izolace bude položena vrstva mirelonu 

a dále separační PE folie. Na separační folii je proveden anhydritový potěr, dále penetrace 

anhydritu a buď keramická dlažba do tmele C1T nebo vinylová podlaha lepená na nivelační 

stěrku. V prostorech s mokrým prostředím (WC, koupelny) je pod keramickou dlažbou 

navržena stěrková hydroizolace. 

2.3.4.12 Klempířské práce  

  Oplechování parapetů oken dle výrobce oken (tažený hliníkový plech). Oplechování 

detailů střechy – pozinkovaný poplastovaný plech. 

2.3.4.13 Zámečnické práce 

Budou osazeny všechny zábradlí schodiště, které budou ocelové nebo hliníkové 

s dřevěnými madly, dále budou provedeny všechny zámečnické práce na výplních otvorů, tzn. 

u oken a dveří a budou namontovány a zprovozněny garážová vrata od firmy Lomax. 

2.3.4.14 Výplně otvorů 

  Výplně otvorů jsou navrženy z plastových šesti komorových profilů se zasklením 

z izolačního dvojskla se součinitelem prostupu tepla U=1,2 W/m2K. Část oken (protipožární 

pásy) jsou navrženy z hliníkových profilů a s neprůhledným a neprůsvitným sklem.  

 Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné obložkové s dekorem dle přání investora, 

případně posuvné dveře (v koupelnách). 
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Strojní mechanizace 

 Stavební výtah GEDA 500Z 

 Hákové transportní silo M-tec HLS 20 m
3
 s míchačkou QLMP 

 Závěsná plošina GEDA AB 650 

 

Veškeré dokončovací práce budou v režii subdodavatelů, kteří si zajistí potřebnou 

speciální mechanizaci pro svoji vykonávanou práci 

 

Pracovníci 

- Zedník       5 

- Izolatér      4 

- Instalatér      2 

- Topenář      2 

- Elektrikář      4 

- Obkladač      4 

- Malíř        4 

- Sádrokartonář      6 

- Pracovník VZT     4 

- Klempíř      2 

- Zámečník      3 

- Pomocní pracovníci     3 

- Pracovníci úklidu     3 
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Dokončovací práce:   24. 4. 2017 – 30. 4. 2018  
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3.1 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY - OBJEKTOVÝ 

 Realizovaný objekt Komerčního domu, vzhledem k jeho plánovanému využití pro 

bydlení, jsem zatřídil do JKSO pod oddíl 803 - Budovy pro bydlení, skupina 5 - Domy bytové 

netypové a podskupina 3 – domy v proluce bez občanského vybavení s materiálovou 

charakteristikou 3 – svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná.  

 Pro obestavěný prostor 7990,77 m
3
 mě cena objektu dle THU od společnosti 

RTS s.r.o. vyšla na 47 145 543,02 Kč. Na základě THU od společnosti RTS s.r.o. jsem určil 

ceny zbývajících navržených objektů a na základě určené pracnosti, návrhu pracovníků a 

délky trvání jedné směny jsem určil potřebnou dobu trvání pro realizaci všech objektů. 

Výsledné hodnoty jsem sestavil do řádkového harmonogramu a vytvořil tak časový a finanční 

plán objektový pro realizaci Komerčního domu, viz příloha č. 1 – Časový a finanční plán - 

objektový 

 Celková cena stavebního díla dle THU bude 47 335 060,38 Kč. Celková doba 

výstavby je plánovaná na 96 týdnů od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2018. Nejvyšší finanční potřeba 

bude v prvním měsíci výstavby, tedy v květnu 2016, kdy bude potřeba cca 3032,70 tis. Kč. 

Součástí časového a finančního plánu je i plán nasazení průměrného počtu pracovníků, 

viz příloha č. 2 – Plán nasazení pracovníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 

STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 

CONSTRUTION MANEGAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ 

A MECHANISMŮ 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
FINAL THESIS 

AUTOR PRÁCE Bc. STANISLAV SEDLÁČEK 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. VÍT MOTYČKA, CSc. 
SUPERVISOR 

 

 

BRNO 2016 



 

 

Obsah 

4.1 Traktor ZETOR PROXIMA 100 4WD ....................................................................... - 68 - 

4.2 Traktorová vlečka TPS PV 3000 ................................................................................. - 68 - 

4.3 Štěpkovač Laski LS 150/27 CB .................................................................................. - 69 - 

4.4 Křovinořez Stihl FS 310 .............................................................................................. - 69 - 

4.5 Motorová řetězová pila Stihl MS 362 ......................................................................... - 69 - 

4.6 Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO ............................................................................ - 70 - 

4.7 Tatra Phoenix 6x6 T158 – jednostranný sklápěč ........................................................ - 72 - 

4.8 Kolové rypadlo Caterpillar M313D ............................................................................ - 74 - 

4.9 Vibrační deska Wacker Neuson DPU – 25 kN ........................................................... - 75 - 

4.10 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 50-2 ..................................................................... - 76 - 

4.11 Vrtná souprava Bauer BG 15 H .................................................................................. - 76 - 

4.12 Hlubinný podvalník s tahačem Volvo pro dopravu vrtné soupravy ............................ - 78 - 

4.13 Smykem řízený nakladač Bobcat S130 ....................................................................... - 79 - 

4.14 VALNÍK IVECO Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 

13001  ..................................................................................................................................... - 80 - 

4.14.1 Hydraulický jeřáb PALFINGER 13001 .............................................................. - 81 - 

4.14.2 VALNÍKOVÝ PŘÍVĚS PV 18 ........................................................................... - 82 - 

4.15 AUTODOMÍCHÁVAČ MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 BASIC 

LINE typ AM 9C ......................................................................................................................... - 83 - 

4.16 Autočerpadlo SCHWING S43 SX .............................................................................. - 84 - 

4.17 Autočerpadlo SCHWING S47 SX .............................................................................. - 87 - 

4.18 Rychle stavitelný jeřáb LIEBHERR 65K .................................................................... - 89 - 

4.19 Svářečka KIT in 150 TIG LA ..................................................................................... - 91 - 

4.20 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor na beton ATLAS COPCO DYNAPAC AX 36 - 91 - 

4.21 Vibrační lišta na beton Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G ........................................ - 92 - 

4.22 Bádie na beton model 1016L.12 ................................................................................. - 92 - 

4.23 Řetězové vazáky .......................................................................................................... - 92 - 

4.24 Závěsové paletové vidlice 1056.9 ............................................................................... - 93 - 

4.25 Textilní vázací pásy ..................................................................................................... - 93 - 

4.26 Kombinované kladivo DeWalt SDS ........................................................................... - 93 - 

4.27 Stolní okružní pila MAKITA MLT100X .................................................................... - 94 - 

4.28 Ruční okružní pila MAKITA 5604R .......................................................................... - 94 - 

4.29 Elektrická ruční vrtačka s příklepem MAKITA HP1631K ......................................... - 95 - 

4.30 Úhlová bruska Bosch GSW 24-180 LVI ..................................................................... - 95 - 

4.31 Bubnová míchačka na beton SM165S ........................................................................ - 95 - 

4.32 Průmyslový vysavač DeWALT DWV902M s příslušenstvím ................................... - 96 - 

4.32.1 Vysokotlaký čistič Kärcher HD 6/13 CX Plus .................................................... - 96 - 



 

 

4.33 Sanační bruska na beton Renofix RG 150 E-Set DIA HD .......................................... - 97 - 

4.34 Elektrická pila DeWalt DWE 397 na keramické tvárnice ........................................... - 97 - 

4.35 Stavební míchadlo Bosch GRW 18-2 E ...................................................................... - 97 - 

4.36 FORD TRANSIT MWB TREND 2,2 TDCi ............................................................... - 98 - 

4.37 Daewoo Avia D120 L s nosičem kontejnerů .............................................................. - 98 - 

4.38 Staveništní hákové silo M-Tec .................................................................................... - 99 - 

4.39 Míchačka k silu M-Tec QLMP – P ............................................................................. - 99 - 

4.40 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP ............................................................................... - 100 - 

4.41 Závěsná lávka Geda AB 650 ..................................................................................... - 100 - 

4.42 Čistící vůz Mercedes Ateco s nástavbou Faun .......................................................... - 101 - 

 



- 68 - 

 

 V této kapitole se zabývám návrhem hlavního strojního vybavení pro dílčí etapy 

výstavby Komerčního domu. Časový plán nasazení hlavních mechanismů je uveden 

v příloze č. 3 - Plán nasazení hlavních mechanismů. 

 Dopravní trasy rozměrných mechanismů jsou navrženy v příloze č. 5 – Doprava 

rozměrných strojních zařízení na staveniště. 

4.1 Traktor ZETOR PROXIMA 100 4WD 
Bude sloužit pro dopravu štěpkovače a pro odvoz náletových křovin a porostu, který 

bude odstraněn během přípravných prací. 

 

Technická data: 

Provozní hmotnost 4,044 t 

Šířka vozidla 2,319 m 

Délka vozidla 4,690 m 

Výška vozidla 2,725 m 

Rozvor 2,308 m 

Hydraulika Ano 

Vývodový hřídel Ano 

Objem motoru 4 156 cm
3 

Výkon motoru 70,3 kW 

Palivo  nafta 

Tabulka 2 - Technická data traktoru Zetor Proxima 

4.2 Traktorová vlečka TPS PV 3000 
Bude využita pro odvoz štěpek z náletových křovin 

 

Technická data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost návěsu 930 kg 

Přípustné zatížení 3 000 kg 

Šířka vleku 1,800 m 

Délka vleku 3,000 m 

Výška bočnic 0,800 m 

Rozchod kol 1,500 m 

Hydraulika Ano 

Možnost naklopení korby Třístranné 45° 

Nákladová plocha 5,4 m
2
 

Tabulka 3 - Technická data traktorové vlečky 

Obrázek 4 - Traktor Zetor Proxima (34) 

Obrázek 5 - Traktorová vlečka (35) 
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4.3 Štěpkovač Laski LS 150/27 CB 
Bude využit pro zpracování vykácených náletových křovin. 

 

        Technická data: 

 

 

 

 

 

4.4 Křovinořez Stihl FS 310 
Bude sloužit k vysekání náletových travin na pozemku. 

 

 

                  Technická data: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Motorová řetězová pila Stihl MS 362 
Bude využita pro kácení náletových křovin. 

 

 Technická data: 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost stroje 750 kg 

Max. průměr větví 150 mm 

Šířka 1,590 m 

Délka  3,470 m 

Výška (přepravní) 2,380 m (1,69 m) 

Výkon 5 – 10 m
3
/hod 

Délka štěpky 9 mm 

Palivo  Benzin Natural 95 

Tabulka 4 - Technická data štěpkovače 

Hmotnost stroje 7,2 kg 

Délka 181 cm 

Max. výkon 8 500 ot./min 

Hladina akustického 

tlaku 
94 dB 

Zdvihový objem 36,3 cm
3 

Palivo  Benzin s olejem 
Tabulka 5 - Technická data křovinořezu 

Hmotnost stroje 5,8 kg 

Otáčky při max. výkonu 10 000 ot./min 

Max. výkon 3,5 kW 

Hladina akustického tlaku 105 dB 

Zdvihový objem 59 cm
3 

Palivo  Benzin 

Tabulka 6 - Technická data motorové pily 

Obrázek 6 - Štěpkovač Laski (36) 

Obrázek 7 - Křovinořez Stihl (37) 

Obrázek 8 - Motorová pila Stihl (38) 
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4.6 Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO  
Pomocí rypadlo – nakladače bude provedena skrývka ornice. Dále bude tento stroj 

využit při výkopu rýh pro inženýrské sítě a při nakládání zeminy. 

 

Technická data: 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 9 - Rypadlo-nakladač JCB 3CX – rozměry (2) 

 

Obrázek 10 - Rozměry rypadlo-nakladače 

Max. výkon motoru 68 kW 

Max. hloubka podkopu 5,97 m 

Objem lopaty nakladače 0,83 m
3 

Objem lopaty rypadla 0,155 m
3 

Tabulka 7 - Technická data rypadlo-nakladače 
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 Obrázek 11 - Rypadlo-nakladač - 

rozměry nakládací lopaty (2) 

 
Obrázek 12 - Rozměry nakládací lopaty (2) 

 
Obrázek 13 - Rypadlo-nakladač - rozměry rypadla (2) 
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Obrázek 14 - Rozměry rypadla (2) 

4.7 Tatra Phoenix 6x6 T158 – jednostranný sklápěč 
  

 

Nákladní automobil Tatra bude především 

využitý pro odvoz vykopané zeminy během zemních 

prací. Dále pomocí tohoto nákladního automobilu 

bude dovezena zemina pro zasypání konstrukcí 

prvního podzemního podlaží. 
 

 

Obrázek 15 - Tatra Phoenix T158 (3) 

Navržený počet:         

- Pro skrývku ornice – 3 nákladní automobily  

- Pro odvoz zeminy stavební jámy – 4 nákladní automobily 

- Pro odvoz zeminy vrtaných pilot – 2 nákladní automobily (odhad) 

- Pro dovoz zeminy pro zásyp konstrukcí 1. PP - 2 nákladní automobily (odhad) 

(výpočet viz příloha č. 4 - Návrh počtu nákladních automobilů a autodomíchávačů) 
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Obrázek 16 - Tatra Phoenix T158 – rozměry (3) 

Technická data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max. výkon motoru 300 kW 

Max. rychlost 85 km/h 

Objem korby 14 m
3 

Typ korby vana 

Provozní hmotnost 16,0 t 

Užitečné zatížení 25,0 t 

Celková hmotnost 41,0 t 
Tabulka 8 - Technická data Tatra Phoenix 
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4.8 Kolové rypadlo Caterpillar M313D 
Kolové rypadlo bude využito především pro výkop stavební jámy. Doprava kolového 

rypadla na staveniště je možná pomocí hlubinného podvalníku s tahačem nebo i samotným 

kolovým rypadlem. 

 
 

 
 

 
Obrázek 17 - Kolové rypadlo – rozměry (4) 

 

 

 

1 – přepravní výška 3120 mm 

2 – přepravní délka 8300 mm 

3 – opěrný bod 3470 mm 

4 – poloměr otáčení 2060 mm 

5 – výška protizávaží 1230 mm 

6 – výška kabiny 3120 mm 
Tabulka 9 - Kolové rypadlo rozměry 
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Technická data: 

 

 

 

4.9 Vibrační deska Wacker Neuson DPU – 25 kN 
Vibrační deskou bude hutněna základová spára a zemina použitá na zásyp stavebních 

konstrukcí. 

               Technická data: 

 

 

 

1 – max. výška řezu 9820 mm 

2 – max. nakládací 

výška 
7060 mm 

3 – max. hloubkový 

dosah 
5450 mm 

4 – max. hloubka 

kopání svislé stěny 
3600 mm 

5 – hloubka kopání ve 

vzdálenosti 2,5 m od 

stroje 
5230 mm 

6 – maximální dosah 8920 mm 

7 – maximální dosah 

v úrovni terénu 
8740 mm 

Tabulka 10 - Rozměry výkopu rypadla 

Max. výkon motoru 123 kW 

Max. rychlost 40 km/h 

Objem lopaty 1,13 m
3 

Provozní hmotnost 14,75 t 
Tabulka 11 - Technická data Kolového rypadla 

Velikost (š x d) 500 x 703 mm 

Tloušťka desky 10 mm 

frekvence 90 Hz 

Provozní hmotnost 166 kg 

Pracovní šířka 500 mm 

Max. chod vpřed 20 m/min 

Max. plošný výkon 600 m
2
/h 

Tabulka 12 - Technická data vibrační desky 

Obrázek 18 - Kolové rypadlo -  rozměry výkopu (4) 

Obrázek 19 - Vibrační deska (39) 
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4.10 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 50-2 
 

       Technická data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 Vrtná souprava Bauer BG 15 H 
Vrtnou soupravou budou vyvrtány vrtané piloty. Pomocí vrtné soupravy bude i uložen 

do vrtů ocelový armokoš. Doprava vrtné soupravy na staveniště bude pomocí hlubinného 

podvalníku s tahačem Volvo. 

 

Technická data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikost pracovního nástavce 

(š x d) 
280 x 330 mm 

Zdvih na hutnící nástavec 64 mm 

Max. počet úderů 700 min
-1

 

Provozní hmotnost 59 kg 

Výška přístroje 940 mm 

Tabulka 13 - Technická data vibračního pěchu 

Pracovní výška 18 m 

Výkon motoru 153 kW 

Max. průměr vrtu (bez 

výpažnice/s výpažnicí) 
1500/1200 mm 

Max. hloubka vrtu 42 m 

Délka vratcí soupravy 4,710 m 

Šířka (přepravní/pracovní) 3000/4000 mm 

Šířka pásů 600 mm 

Pracovní hmotnost 49,5 t 

Maximální stoupání 

(dopředu/dozadu/boční) 
15°/5°/±5° 

Rychlost vrtání (dolů/nahoru) 7,0/7,0 m/min 
Tabulka 14 - Technická data vrtné soupravy 

Obrázek 20 - Vibrační pěch (40) 

Obrázek 21 - Vrtná souprava Bauer BG 15 H (5) 
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Přepravní poloha s rozměry 

 
Obrázek 22 - Přepravní poloha vrtné soupravy (5) 

 
Obrázek 23 - Vrtná souprava – rozměry (5) 
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4.12 Hlubinný podvalník s tahačem Volvo pro dopravu vrtné soupravy 

 
Obrázek 24 - Hlubinný podvalník s tahačem (6) 

 

 Hlubinný podvalník s tahačem Volvo budou využity pro dopravu vrtné soupravy 

hlubinného zakládání. 

 

 

 
Obrázek 25 - Hlubinný podvalník – rozměry (6) 
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Technická data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13 Smykem řízený nakladač Bobcat S130 
Tento typ nakladače bude využitý pro odběr a nakládku vyvrtané zeminy během vrtání 

pilot vrtnou soupravou. Dále bude smykem řízený nakladač využitý při zásypu 

konstrukcí 1. PP. 

Technická data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková hmotnost návěsu 95 t 

Zatížení točnice 35 t 

Nosnost 69,5 t 

Pohotovostní hmotnost 25,5 t 

Ložná plocha v hlubině 

(roztažený) 
7,3 (11,9) x 2,75 m 

Ložná výška v hlubině 440 mm  

(+120/-150 mm) 

Hydraulické řízení náprav Ano 

Výstražný maják Ano 

Celková výška s vrtnou 

soupravou 
3,840 m 

Nájezdové rampy Ano 
Tabulka 15 - Technická data hlubinného podvalníku 

Podvozek  kolový 

Výkon motoru 34 kW 

Užitečná hmotnost  600 kg 

Bod přetížení 1200 kg 

Provozní hmotnost 2375 kg 

Délka stroje s lopatou 3105 mm 

Šířka stroje s lopatou 1398 mm 

Výška stroje 1930 mm 

Výška zdvihu k čepu 

lopaty 
2771 mm 

Pojezdová rychlost  11,8 km/h 

Tabulka 16 - Technická data smykem řízeného nakladače 

Obrázek 26 - Smykem řízený nakladač (41) 



- 80 - 

 

4.14 VALNÍK IVECO Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem 

PALFINGER 13001 
Valník bude využit pro dopravu veškerého stavebního materiálu, systémového bednění 

a výztuže. 

Technická data: 

Celková tonáž včetně nákladu 26,0 t 

Šířka vozidla 2,55 m 

Délka vozidla 9,257 m 

Délka ložné plochy 7,372 m 

Šířka ložné plochy 2,5 m 

Výška vozidla 3,104 m 

Karoserie valník 

Bočnice  sklápěcí 

Výkon motoru 332 kW 

Palivo  nafta 
              Tabulka 17 - Technická data valníku Iveco 

Obrázek 28 - Valník Iveco (43) 

Obrázek 27 - Valník Iveco – rozměry (42) 
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4.14.1 Hydraulický jeřáb PALFINGER 13001  

Hydraulický jeřáb bude umístěný v zadní části valníku Iveco Trakker. 

 

 
Obrázek 29 - Únosnost jeřábu Palfinger (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 - Rozměry jeřábu Palfinger (7) 
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Obrázek 31 - Zatěžovací křivka jeřábu Palfinger 

1 – Nejtěžší břemeno1335 kg  – paleta cihel PTH 25 AKU  

 

  

4.14.2 VALNÍKOVÝ PŘÍVĚS PV 18 

V případě potřeby dovozu většího množství stavebního materiálu se připojí k valníku i 

valníkový přívěs. 

 

Technická data: 

Maximální tonáž 13,1 t 

Celková tonáž včetně nákladu 18,0 t 

Šířka vozidla 2,56 m 

Délka vozidla 6,46 m 

Délka ložné plochy 6,4 m 

Šířka ložné plochy 2,48 m 

Ložná výška 2,65 m 

Bočnice  sklápěcí 
Tabulka 18 - Technická data valníkového přívěsu 
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4.15 AUTODOMÍCHÁVAČ MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER 

C3 BASIC LINE typ AM 9C  
 

Pomocí autodomíchávače bude dopravována 

betonová směs z betonárny na staveniště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navržený počet:        

- Betonáž autočerpadlem - 4 autodomíchávače o objemu 6 m
3
  

(výpočet viz příloha č. 4 - Návrh počtu nákladních automobilů a autodomíchávačů) 

- Betonáž bádií – počet aut určí stavbyvedoucí podle množství betonové směsi 

 
Obrázek 33 - Rozměry autodomíchávače (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 – Autodomíchávač (44) 
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Parametry nástavby: 

Jmenovitý objem 6 - 9 m
3 

Geometrický objem 15810 l 

Vodorys  10390 l 

Stupeň plnění 56,9 % 

Sklon bubnu 11,2° 

Separátní pohon SH D914L06/86,5 [typ/kW] 

Otáčky bubnu 0-12/14 [U/min] 

Hmotnost nástavby  4550 kg 

A – průměr bubnu 2300 mm 

B – výška násypky 2474 mm 

C – průjezdná výška 2534 mm 

D – výsypná výška 1089 mm 
Tabulka 19 - Parametry nadstavby 

 
    Obrázek 34 - Nadstavba Stetter (9) 

4.16 Autočerpadlo SCHWING S43 SX  

 
Obrázek 35 - Autočerpadlo Schwing S43 SX (10) 

Autočerpadlo Schwing S43 SX bude sloužit pro dopravu betonové směsi pro 

základovou desku a monolitické železobetonové konstrukce 1. PP – 5. NP. 
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Obrázek 36 - Autočerpadlo Schwing S43 SX – rozměry (10) 

Parametry výložník S 43 SX:                                  Parametry – čerpací jednotka P 2525: 

        

 

 

 

 

 

Vertikální dosah 42,3 m 

Horizontální dosah 38,1 m 

Skládání výložníku RZ 

Počet ramen 5 

Dopravní potrubí DN 125 

Délka koncové hadice 4 m 

Pracovní rádius otoče 2 x 370° 

Systém zapatkování  SX 

Zapatkování podpěr - přední 8,30 m 

Zapatkování podpěr – zadní 8,30 m 

 

 

Pohon 
636 l/min 

Dopravní válec 250 x 2000 mm 

Hydraulický válec 120/85 mm 

Počet zdvihů 22 min
-1

 

Dopravované 

množství 
163 m

3
/h 

Max. tlak betonu 85 bar 

Tabulka 20 - Parametry čerpací jednotky autočerpadla 
Tabulka 21 - Parametry výložníku S 43 SX 
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Obrázek 37 - Dosah autočerpadla Schwing S 43 SX 

1 – Nejbližší místo betonáže – strop nad 5. NP – vzdálenost 5,5 m, výška 14,210 m 

2 – Nejvzdálenější místo betonáže – strop nad 5. NP – vzdálenost 37,5 m, výška 14,210 m 

3 – Nejvzdálenější místo betonáže základů – vzdálenost 37,5 m, hloubka 1,5 m 
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4.17 Autočerpadlo SCHWING S47 SX  

 
Obrázek 38 - Autočerpadlo Schwing S47 SX (11) 

Autočerpadlo Schwing S47 SX bude sloužit pro dopravu betonové směsi pro 

monolitické železobetonové konstrukce 6. NP a 7. NP. 

 

 
Obrázek 39 - Autočerpadlo Schwing S47 SX – rozměry (11) 

Parametry výložník S 47 SX: 

Vertikální dosah 46,4 m 

Horizontální dosah 42,6 m 

Skládání výložníku R 

Počet ramen 4 

Dopravní potrubí DN 125 

Délka koncové hadice 4 m 

Pracovní rádius otoče 380° 

Systém zapatkování  SX 

Zapatkování podpěr - 

přední 
8,30 m 

Zapatkování podpěr – 

zadní 
8,30 m 

Tabulka 22 - Parametry výložníku S 47 SX 
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Parametry – čerpací jednotka P 2525: 

Viz. Parametry – čerpací jednotka P 2525 u autočerpadla Schwing S43 SX 

 
Obrázek 40 - Dosah autočerpadla Schwing S47 SX 

1 – Nejbližší místo betonáže – strop nad 7. NP – vzdálenost 5,5 m, výška 23,210 m 

2 – Nejvzdálenější místo betonáže – strop nad 7. NP – vzdálenost 37,5 m, výška 23,210 m 
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4.18 Rychle stavitelný jeřáb LIEBHERR 65K 
Věžový jeřáb bude hlavní mechanismus pro staveništní vertikální a horizontální 

dopravu materiálu během výstavby hrubé stavby Komerčního domu. 

 

Technická data: 

Nosnost/vyložení 2,6 t/28,0 m 

Příkon 11 kW 

Napětí  380 - 480 V 

Frekvence  50/60 Hz 

Hmotnost protizávaží 35 000kg 

Poloměr otáčení 2,55 m 

Rozměr založení 4,2 x 4,2 m 

Maximální výška háku 38 m 
Tabulka 23 - Technická data jeřábu Liebherr 65K 

Obrázek 41 - věžový jeřáb Liebherr 65K (45) 
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1 – Nejtěžší břemeno – Prefabrikované schodiště 2,895 t, max. vzdálenost 23,0 m  

2 – Nejvzdálenější břemeno – Paleta s prvky bednění Doka max. 1,5 t, max. 

vzdálenost 26,0 m 

3 – Nejbližší břemeno – Paleta s prvky bednění Doka max. 1,5 t, min. vzdálenost 4,0 m 

4 – Nejtěžší paleta cihel – PTH 25 AKU 1,335 t, max. vzdálenost 23,0 m 

5 – Nejkritičtější břemeno – Plná bádie betonové směsi 2,640 t, max. vzdálenost 26,0 m 

 

 Posouzení věžového jeřábu je na výkrese č. 9 – Posouzení věžového jeřábu 

Liebherr 65K 
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Obrázek 42 - Závaží jeřábu (45) 
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4.19 Svářečka KIT in 150 TIG LA 
Pomocí svářečky se budou vytvářet armokoše pro monolitické železobetonové 

konstrukce. 

 

Technická data: 

Vstupní napětí 50 Hz 1x230 V 

Rozsah svářecího proudu 10 – 150 A 

Napětí na prázdno 88 V 

Zatěžovatel 45% 150 A 

Zatěžovatel 60 % 140 A 

Zatěžovatel 100% 125 A 

Jištění – pomalé char. D 16 A 

Krytí IP 23 S 

Rozměry d x š x v 310 x 143 x 220 mm 

Hmotnost  5,5 kg 
Tabulka 24 - Technická data svářečky 

4.20 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor na beton ATLAS COPCO 

DYNAPAC AX 36 
 

Bude sloužit pro hutnění čerstvé betonové směsi uložené do bednění. 

 

 Technická data: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměr/délka hlavice 40/320 mm 

Napětí  42-3-20 V/Hz 

Příkon  240 W 

Proud  6,2 A 

Amplituda  2,5 mm 

Otáčky rotoru hlavice 12000 ot./min 

Délka ohebné hadice 5 m 

Délka přívodního el. 

kabelu 
10 m 

Vibrace v rukojeti 3,81 m/s
2
 

Hmotnost hlavice 2,1 kg 

Tabulka 25 - Technická data ponorného vibrátoru 

Obrázek 43 – Svářečka (46) 

Obrázek 44 - Ponorný vibrátor (47) 
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4.21 Vibrační lišta na beton Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 
Bude sloužit pro hutnění betonové směsi uložené do bednění vodorovných 

železobetonových konstrukcí 

Technická data:  

Délka x šířka lišty 2000 x 170 mm 

Motor Honda GX25             

(4-taktní) 
0,8 kW 

Délka rukojeti  1,8 + 1,8 m 

Naklápění lišty Ano 

Úroveň vibrací v rukojeti 3,2 m/s
-2

 

Hladina hluku 91 dB 

Hmotnost  14,8 kg 
Tabulka 26 - Technická data vibrační lišty 

 

 

 

4.22 Bádie na beton model 1016L.12 
Bude sloužit pro dopravu betonové směsi do bednění a to především při betonáži o 

malých objemech do 20 m
3
 a při betonáži železobetonových konstrukcí 8. NP. 

 

Technická data: 
 

 

 

4.23 Řetězové vazáky 
Budou sloužit pro dopravu materiálu pomocí věžového jeřábu. 

 

 

Technická data: 
 

 

Nosnost  2400 kg 

Výška  1750 mm 

Objem  1,0 m
3
 

Hmotnost 240 kg 

Tabulka 27 - Technická data bádie 

Nosnost  20 – 30 t 

Průměr řetězu 22 mm 

Délka řetězu 1,5 – 2,1 m 
Tabulka 28 - Technická data řetězového vazáku 

Obrázek 45 - Vibrační lišta (47) 

Obrázek 46 - Bádie na beton (48) 

Obrázek 47 - Řetězový vazák (49) 
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4.24 Závěsové paletové vidlice 1056.9 
Použijí se při dopravě paletovaného materiálu věžovým jeřábem. 

  

Technická data: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.25 Textilní vázací pásy 
Použijí se při dopravě materiálu věžovým jeřábem. 

  

       Technická data: 
 

 

 

 

 

4.26 Kombinované kladivo DeWalt SDS 
Využije se při vrtání do železobetonových konstrukcí. 

 

  Technická data: 

 

 

 

 

 

 

Nosnost  2000 kg 

Výška nákladu 115 – 180 cm 

Rozpětí mezi vidlicemi 45 – 120 cm 

Hmotnost 198 kg 

Tabulka 29 - Technická data paletovacích vidlic 

Nosnost  2000 kg 

Délka  4,0 m 
Tabulka 30 - Technická data vázacích pásů 

Příkon 1250 W 

Otáčky při zatížení 210 - 415 ot/min 

Max. průměr otvoru 

(beton) 
45 mm 

Max. průměr otvoru 

(průrazový vrták) 
65 mm 

Max. průměr otvoru 

(vrtací korunka) 
100 mm 

Max akustický talk 92 dB 

hmotnost 6,8 kg 

Rozměry (d x š x v) 477 x 104 x 245 mm 

Tabulka 31 - Technická data kombinovaného kladiva 

Obrázek 48 - Paletovací jeřábové vidlice (50) 

Obrázek 49 - Vázací pásy (51) 

Obrázek 50 - Kombinované kladivo (52) 



- 94 - 

 

4.27 Stolní okružní pila MAKITA MLT100X 
 

Využije se při řezání překližek a desek bednění. 

 

  Technická data: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.28 Ruční okružní pila MAKITA 5604R 
 

Využije se při řezání překližek a desek bednění 

 

    Technická data: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příkon 1,5 kW 

Otáčky na prázdno 4300 min
-1

 

Řezný výkon při 90° 93 mm 

Řezný výkon při 45°  64 mm 

Vidiový kotouč 250 mm 

Otvor vidiového kotouče 30 mm 

hmotnost 34,1 kg 

Rozměry (d x š x v) 726 x 984 x 333 mm 
Tabulka 32 - Technická data stolní pily 

Příkon 950 W 

Otáčky na prázdno 5000 min
-1

 

Řezný výkon při 90° 54 mm 

Řezný výkon při 45°  35 mm 

Vidiový kotouč 160 mm 

Otvor vidiového kotouče 20 mm 

Hmotnost  3,9 kg 

Rozměry (d x š x v) 320 x 243 x 235 mm 

Hlučnost  85 dB 

Tabulka 33 - Technická data ruční pily 

 Obrázek 51 - stolní okružní pila (32) 

Obrázek 52 - ruční okružní pila (32) 
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4.29 Elektrická ruční vrtačka s příklepem MAKITA HP1631K 
Využije se při vrtání a šroubování bednění či při vrtání do cihel. 

 

 Technická data: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.30 Úhlová bruska Bosch GSW 24-180 LVI 
Využije se při řezání a upravování výztuže. 

 

Technická data:  

4.31 Bubnová míchačka na beton SM165S 
Využije se pro dodatečnou výrobu betonové směsi nebo jiných pojidel. 

 

 

Technická data: 

Elektrické napájení 380/50 V/Hz 

Hmotnost  83,5 kg 

Max. objem mokré směsi 120 l 

Max. objem suché směsi 96 l 

Objem bubnu 160 l 

Příkon 500 W 

Rozměr d x h x v 132 x 83 x 141 cm 
Tabulka 36 - Technická data míchačky 

 

 

 

Příkon 710 W 

Otáčky naprázdno 0 - 3200 min
-1

 

Počet úderů naprázdno 0 – 48000 min
-1

 

Vrtací výkon 

(ocel/beton/dřevo Ø)  
13/16/30 mm 

Hmotnost  2,0 kg 

Otvor vidiového kotouče  

Rozměry (d x š x v) 296 x 75 x 204 mm 

Vrták vidiový Ø12 mm/délka 400mm 

Tabulka 34 - Technická data vrtačky 

Příkon 2400 W 

Otáčky naprázdno 8500 min
-1

 

Max. průměr kotouče 180 mm 

Hmotnost  5,4 kg 
Tabulka 35 - Technická data brusky 

Obrázek 53 - Elektrická vrtačka (32) 

Obrázek 54 - Úhlová bruska (53) 

Obrázek 55 - Bubnová míchačka (54) 
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4.32 Průmyslový vysavač DeWALT DWV902M s příslušenstvím 
Bude sloužit pro zajištění čistoty pracovních spár. 

 

 Technická data: 

Příkon 1400 W 

Hmotnost 15 kg 

Náběhový příkon 2200 W 

Max. průtok vzduchu 4080 l/min 

Kapacita pro mokré/suché odsávání 35 l 

Výška 695 mm 

Šířka 520 mm 

Délka hadice 3 m 
Tabulka 37 - Technická data vysavače 

 

 

 
 

 

 

 

4.32.1 Vysokotlaký čistič Kärcher HD 6/13 CX Plus 

Bude sloužit pro čištění vozidel, prvků bednění a případně i komunikace. 

 

 

Technická data: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příkon 2700 W 

Průtok vody 230 - 560 l/hod 

Hmotnost  28 kg 

Pracovní tlak 30 – 130 bar 

Napětí 230 V 

Délka VT hadice 15 m 

Tabulka 38 - Technická data čističe 

Obrázek 56 - Průmyslový vysavač (52) 

Obrázek 57 - Vysokotlaký čistič (55) 
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4.33 Sanační bruska na beton Renofix RG 150 E-Set DIA HD 
     Bude sloužit pro přebroušení betonových povrchů v případě výskytu nerovností 

způsobené například spojem bednění, atd. 

  

Technická data: 

4.34 Elektrická pila DeWalt DWE 397 na keramické tvárnice 
 Bude sloužit pro řezání keramických tvárnic a ostatních zdících materiálů. 

 

 Technická data: 

 

 

 

 

4.35 Stavební míchadlo Bosch GRW 18-2 E 
Bude sloužit pro výrobu malt a stavebních 

lepidel pro zdění. 

 

Technická data: 

 

 

 

 

 

 

 

Příkon 1600 W 

Průměr kotouče 150 mm 

Hmotnost  5,5 kg 

Počet otáček 1000 – 2200 ot./min 

Tabulka 39 - Technická data brusky 

Příkon 1700 W 

Délka 918 mm 

Hmotnost  5,5 kg 

Akustický tlak 95 dB 

Tabulka 40 - Technická data pily 

Příkon 1800 W 

Otáčky volnoběžné 0 - 450/1050 

ot/min 

Hmotnost  7,2 kg 

Akustický tlak 98 dB 

Tabulka 41 - Technická data míchadla 

Obrázek 58 - Sanační bruska (56) 

Obrázek 59 - elektrická pila na cihly (52) 

Obrázek 60 – Míchadlo (53) 
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4.36 FORD TRANSIT MWB TREND 2,2 TDCi 
Bude sloužit především pro přepravu osob a také pro dopravu materiálů a nářadí. 

 

Technická data: 

 

 

4.37 Daewoo Avia D120 L s nosičem kontejnerů 
Bude sloužit pro přepravu kontejnerů se stavebním odpadem a stavební sutí 

 

 

  Technická data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkon motoru 103 kW 

Pohon  4x4 

Palivo  nafta 

Karoserie  užitkové 

Počet míst  3 

Délka ložné plochy 2949 mm 

Užitné zatížení 1640 kg 

Objem nákladového 

prostoru 
10,31 m

3
 

Tabulka 42 - Technická data Ford Transit 

Délka vozidla 5990 mm 

Šířka vozidla 2200 mm 

Výška vozidla 2390 mm 

Výkon 131 kW 

Nosnost 7,5 t 

Tabulka 43 - Technická data Avie 

 

Obrázek 61 - Ford Transit (33) 

Obrázek 62 - Daewoo Avia (57) 
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4.38 Staveništní hákové silo M-Tec 
Bude dopraveno na staveniště firmou M-tec a bude sloužit pro uskladnění sypkých 

směsí pro omítky. Využití bude během dokončovacích prací. 

 

Technická data: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.39 Míchačka k silu M-Tec QLMP – P 
Bude upevněna k výusti sila a bude sloužit k mísení sypkého materiálu uloženého v sile 

s vodou a k dopravě směsi na místo určení. 

 

Technická data: 

Objem 20 m
3 

Celková výška 6685 mm 

Průměr 2500 mm 

Max. provozní tlak 0 – 6 bar 

Materiál Ocelové plechy 

Výpustní výška sila 1200 mm 

Tabulka 44 - Technická data sila 

Dopravované množství 30 – 100 l/min
 

Dopravní vzdálenost až 120 m 

Dopravní výška až 30 m 

Elektrická přípojka 400 V/50 Hz/3 fáze 

Jištění 25 A 

Přípojka vody Vodní hadice 1“ se 

spojkou GEKA 

Potřebná výpustní výška 

sila 
1200 mm 

Tabulka 45 - Technická data míchačky sila 

Obrázek 63 - Hákové silo (58) 

Obrázek 64 - Míchačka sila (58) 
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4.40 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Bude během dokončovacích prací sloužit k vertikální dopravě osob i materiálu. 

 

Technická data: 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.41 Závěsná lávka Geda AB 650 
Bude sloužit místo lešení pro práce na fasádě budovy. 

  

 

L1 = 900 – 2000 mm 

L2 = 2400 – 4450 mm 

 

Technická data: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nosnost 500 kg (osoby) 

850 kg (náklad) 

Rychlost zdvihu 12 m/min (osoby) 

24 m/min (náklad 

Max. výška 100 m 

Napájení 400 V/2,8/5,5 kW 

Rozměr klece (d x š x v) 160 x 140 x 110 cm 

Zastavěná plocha 2 x 2,5 m 

Tabulka 46 - Technická data stavebního výtahu 

Tabulka 47 - Technická data závěsné lávky 

Výška zdvihu Až 100 m 

Zatížení  200 až 900 kg 

Rychlost zdvihu 8 m/min 

Délka plošiny 2,0 – 14,0 m 

Šířka plošiny 750 mm 

Výška zábradlí 1,2 – 1,8 m 

Přípojka elektřiny 400 V/ 50 Hz 

Obrázek 65 - Stavební výtah (59) 

Obrázek 66 - Závěsná lávka (60) 
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4.42 Čistící vůz Mercedes Atego s nástavbou Faun 
Bude využíván během výstavby pro čištění přilehlých komunikací znečištěných 

výstavbou Komerčního domu. 

 

 

 

 

Výbava: 

- Čistící kartáče 

- Vodní trysky 

- Sací mechanismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 67 - Čistící vůz (57) 
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5.1 Obecná charakteristika 

5.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

- viz kapitola 1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, 

odst. 1.1 Základní identifikační údaje o stavbě 

5.1.2 Informace o stavbě 

Objekt komerčního domu vyplňuje mezeru v proluce na ulici Křídlovická a zároveň 

vytváří nároží ulic Křídlovická a Ypsilantiho. Komerční dům je navržen ve tvaru L. Jedná se 

o podsklepenou osmipodlažní budovu, kde patra budovy terasovitě ustupují a vytváří nárožní 

věž. 

Stavba bude založena na vrtaných pilotách. Podzemní podlaží, které bude sloužit 

především jako parkoviště pro uživatele stavby, je navrženo v systému monolitických 

železobetonových stěn doplněných uvnitř prostoru sloupovým systémem. Vyšší podlaží jsou 

navrženy v kombinaci monolitických železobetonových stěn a sloupů společně se zděnými 

nosnými stěnami. Ploché střechy objektu mimo terasy jsou řešeny jako jednoplášťové s vrchní 

vrstvou z kačírku a terasy mají pochozí vrstvu z dlaždic uložených na terčích. 

Objekt bude především sloužit jako bytový dům. Pouze v 1. NP je navržena prodejna. 

V dalších podlažích je navrženo 22 bytů určených pro bydlení. V 7. NP je navíc navržen 

mezonetový byt, jehož součástí je i 8. NP. 

5.1.3 Informace o staveništi 

Stavební pozemek se nachází v městské části Brno – Střed na stavebních parcelách 

číslo 1708 a 1709. Pozemek se nachází v proluce na nároží ulice Křídlovická a Ypsilantiho. 

V okolí pozemku se nachází bytová zástavba. Na pozemku se nenachází žádné stávající 

objekty, pouze je možnost výskytu starých základů z dřívějších dob. Pozemek je zatravněný a 

vyskytují se na něm náletové křoviny. Svahování pozemku je směrem k ulici Křídlovická. 

Vzhledem k zastavění celého pozemku navrženou budovou Komerčního domu, bude 

pro potřeby staveniště nutné provést zábor veřejného pozemku. Tento zábor bude projednán 

s MÚ Brno – Střed. Zábor bude obsahovat část chodníku pro pěší přilehlého ke stavebnímu 

pozemku a jeden pruh jednosměrné silnice na ulici Křídlovická. 

5.2 Zásady organizace výstavby 

5.2.1 Stávající objekty 

Na stavebním pozemku se nenachází žádné stávající objekty. Je zde však možnost 

výskytu starých základových konstrukcí z dřívějších dob. Tyto konstrukce budou odstraněny 

při výkopu stavební jámy a odvezeny na skládku. 

5.2.2 Stávající inženýrské sítě 

Z vyjádření správců sítě a po provedených průzkumech nebyly zjištěny žádné stávající 

inženýrské sítě, které by vedly na stavební pozemek. 
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5.2.3 Přípojky pro staveniště 

Pro účely staveniště bude nutné přivést přípojku vodovodu a elektrické energie. 

Přípojky inženýrských sítí pro objekt budou přivedeny na hranici stavebního pozemku ještě 

před zahájením prací na hlavním stavebním objektu Komerčního domu.  

5.2.3.1 Přípojka vodovodu 

Přípojka vodovodu pro objekt, která je napojena na hlavní vodovodní řád v přilehlém 

chodníku, bude využita i pro staveništní potřebu. Na přípojce se provede odbočka pro 

staveništní přípojku. Staveništní přípojka, v délce cca 2,0 m, bude dovedena až do provizorní 

vodoměrné šachty, která bude sloužit pouze pro měření spotřeby vody pro staveniště.  

Nad staveništní vodoměrnou šachtou bude i místo pro odběr vody pro potřebu 

staveniště. 

Hygienické zázemí staveniště bude tvořeno mobilním záchodem s umývátkem, který 

má vlastní nádrž na vodu. Nebude tedy nutné zřizovat další rozvody vodovodu na staveništi. 

5.2.3.2 Přípojka elektrické energie NN 

Přípojka elektrické energie NN bude pro staveniště přivedena z elektrické skříně 

protějšího bytového domu. Přípojka staveništního kabelu NN délky 8,0 m bude vedena v 

chráničce pod silnicí a vyvedena na staveništi do hlavního staveništního rozvaděče elektrické 

energie. Z této hlavní rozvodné skříně budou rozvedeny staveništní rozvody NN. 

Na staveništi budou zřízeny rozvodné skříně pro sociální zařízení staveniště (kancelář 

a šatna) a pro věžový jeřáb, či stavební výtah. Rozvodná skříň pro sociální zařízení bude 

sloužit k napojení pro elektrické nářadí a zařízení používané při výstavbě. 

Kabely vedení NN budou opatřeny kabelovou chráničkou. Pro potřeby věžového 

jeřábu bude kabel uložen na zemi, kde nehrozí jeho přejetí, či jiné přerušení vlivem provozu. 

Pro rozvodnou skříň pro sociální zařízení budou kabely vedeny v chráničce po hraně 

staveništního kontejneru pro sklad materiálu. Celková délka staveništních rozvodu bude 

cca 20,0 m. 

5.2.3.3 Odvodnění staveniště 

Vzhledem k situaci staveniště, které se bude nacházet na záboru silnice, nebude nutné 

řešit odvodnění staveniště pomocí staveništní kanalizace. Silnice, na které se staveniště 

nachází, je vyspádovaná do kanalizačních šachet jednotné kanalizace. 

5.2.4 Dopravní napojení staveniště 

Vjezd a výjezd na staveniště bude přes vjezdovou bránu, která bude umístěna směrem 

ke křižovatce ulic Křídlovická a Ypsilantiho. Staveništní komunikace bude tvořena stávajícím 

asfaltovým krytem vozovky. Při výjezdu vozidel bude vyčleněn jeden pracovník, který bude 

koordinovat dopravu. V místě napojení na komunikaci bude rozmístěno dopravní značení.  

5.3 Návrh objektů zařízení staveniště 

5.3.1 Pracovní a hygienické zázemí 

Zázemí pro pracovníky bude tvořeno z mobilních staveništních kontejnerů od firmy 

AB-Cont s.r.o. Na staveništi bude jeden obytný kontejner s kancelářským vybavením pro 

stavbyvedoucího. Druhý obytný kontejner potom bude sloužit jako šatna pro pracovníky. 
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5.3.1.1 Kancelář stavbyvedoucího 

Požadavek:  8 m
2
/osoba 

 

Navržené řešení: 1 x obytný kontejner AB 6 – plocha 14,77 m
2
 

 

Vybavení: 

- 3x kancelářská čalouněná židle 

- 1x kancelářský stůl 

- 1x pojízdný zásobník se zásuvkami 

- 1x kancelářská skříň na šanony 

- 1x věšák na šaty 

- 2x svítidlo 

- 1x elektrické topení 

5.3.1.2 Šatna pracovníků 

Požadavek:   1,25 m
2
/osoba 

Počet pracovníků:  12 => 15 m
2
 

 

Navržené řešení:   1 x obytný kontejner AB 6 – plocha 14,77 m
2
 

 

Vybavení: 

- 10x ocelové šatní skříně po dvou kójích 

- 4x dřevěná lavice 

- 2x svítidlo 

- 1x elektrické topení 

 

Obytný kontejner, který bude sloužit jako šatna pro pracovníky, je navržen pro 12 pracovníků. 

Na stavbě se však bude vyskytovat i větší počet pracovníků. Větší počet pracovníků bude, ale 

krátkodobý a nebude způsobovat problém v prostoru buňky pro uskladnění osobních věcí. 

5.3.1.3 Hygienické zázemí 

Požadavek:  1 toaleta/10 osob 

   1 umyvadlo/10 osob 

   1 sprcha/ 20 osob 

Počet pracovníků: 12 osob (ojediněle až 20 osob) 

 

Navržené řešení: 2x mobilní toaleta TOI TOI Fresh se zařízením pro mytí rukou. 

 

Na staveništi není zajištěna buňka s hygienickým zařízením a zázemím, kde je umyvadlo a 

sprcha, z důvodu polohy sídla dodavatelské firmy, která sídlí 10 minut od staveniště a kde je 

toto zázemí zajištěno. 

5.3.2 Napojení staveniště na zdroje 

S výstavbou komerčního domu souvisí i stavby přípojek vodovodu, elektřiny, 

plynovodu a kanalizace. Tyto přípojky budou provedeny v předstihu na hranici stavebního 

pozemku tak, aby bylo možné využít jejich kapacit i pro stavbu.  

Fyzicky pro stavbu bude využívána pouze přípojka vodovodu. Ta bude provedena 

v přilehlém chodníku. Na přípojce bude zhotovena odbočka pro staveništní přípojku, která 

povede až do staveništní vodovodní šachty, kde bude umístěn vodoměr a nad ním i místo pro 

odběr vody. Staveništní přípojka elektřiny bude vedena z protějšího sousedního bytového 
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domu z elektrické skříně v chráničce pod silnicí až do hlavního staveništního rozvaděče, tento 

záměr bude projednán a povolen správcem sítě. 

5.3.2.1 Výpočet spotřeby vody 

 

Voda pro hygienické potřeby 

 

Druh 
Počet 

jednotek 
MJ 

Střední 
norma 

Potřebné 
množství za den 

Hygienické 
účely 

20 
1 

pracovník/směna 
40 l/osoba 800 l 

Tabulka 48 - Voda pro hygienické potřeby 

Q
H

= 
Sv*Kn

t*3600
 

 

QH – spotřeba vody pro hygienické účely (l/s) 

Sv – potřeba provozní vody za den (l) 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,5; 2,7) 

t – čas, po který je voda odebírána (h) 

 

Q
H

= 
Sv*2,7

t*3600
 

 

Q
H

= 
800*2,7

8*3600
= 0,075 l/s 

 

Voda pro technické účely 

 

 Pro výpočet maximálního možného průtoku vody určené pro provozní účely byla 

zvolena situace s předpokládaným největším průtokem. Jedná se o situaci, kdy bude 

zavlažována betonová konstrukce a zároveň dojde k čištění vozidla a požití vysokotlakého 

čističe WAP při čištění bednění. 

 

  

Název činnosti QTi [l/s] 

Zavlažovaní konstrukce – hadice DN 20 0,4 

Vysokotlaký čistič WAP 0,128 

Mytí vozu – hadice DN 15 0,2 
Tabulka 49 - voda pro technické účely 

Q
T
= Q

T1
+ Q

T2 + Q
T3

 

Q
T
= 0,4 + 0,128 + 0,2 = 0,728 l/s  

 

Celkový maximální průtok vody na staveništi 

 

Q = (Q
H

+ Q
T

) ∗ 1,2 

Q = (0,075 + 0,728) ∗ 1,2 

Q = 0,964  l/s  => navrhuji přípojku HDPE 40 x 3,7 
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5.3.2.2 Výpočet spotřeby elektrické energie 

Pro výpočet příkonu bude použita situace, při níž dojde k největšímu odběru elektrické 

energie. Největší vliv na spotřebu elektrické energie má věžový jeřáb používaný ve fázi 

realizace hrubé stavby, proto bude posuzována situace při výstavbě hrubé stavby, do které 

bude započítán právě věžový jeřáb a možné nářadí využívané při práci. Do výpočtu je 

zahrnuto i osvětlení staveniště. 

 

Příkon stavebních strojů - P1 

Druh 
Štítkový příkon 

(kW) ks kW 

Věžový jeřáb Liebherr 65K 11 1 11 

Ponorný vibrátor 0,24 1 0,24 

Vibrační deska 5,5 1 5,5 

Stolní okružní pila Makita 1,5 1 1,5 

Ruční okružní pila Makita 0,95 1 0,95 

Ruční vrtačka Makita 0,71 2 1,42 

Bubnová míchačka  0,5 1 0,5 

Svářečka KIT 9,8 1 9,8 

Pila na cihly    

Instalovaný celkový příkon (kW) 30,9 

Příkon staveništních objektů - P2 

druh 
Štítkový příkon 

(kW) ks kW 

Osvětlení 0,036 4 0,144 

Topení 2 2 4 

3 x el. zásuvka 6 2 12 

Instalovaný celkový příkon (kW) 16,144 

Příkon osvětlení staveniště – P3 

druh 
Štítkový příkon 

(kW) ks kW 

Osvětlení halogenovou lampou 0,5 5 2,5 

Instalovaný celkový příkon (kW) 2,5 
Tabulka 50 - Příkon stavebních strojů 

Nutný příkon elektrické energie: 

 

S = 1,1√(β1P1 +  β2P2 +  β3P3)2 +  (0,7P1)2 

 

S = 1,1√(0,5 ∗ 30,9 +  0,8 ∗ 16,2 +  1,0 ∗ 2,5)2 + (0,7 ∗ 30,9)2 = 𝟑𝟕, 𝟕𝟑 𝐤𝐖 

 

 

 

 



- 110 - 

 

5.3.3 Skladovací plochy 

Vzhledem ke stísněným podmínkám velikosti staveniště z důvodu záboru veřejného 

pozemku se neprovádí návrh velikosti skladových ploch pro skládku materiálu. Skládka 

materiálu bude na silničních betonových panelech v místě zabraného veřejného chodníku. 

Před každou etapou výstavby bude určena plocha pro skladování materiálu stavbyvedoucím. 

V případě nedostatečné plochy pro skladování se materiál bude skladovat na již vystavěných 

konstrukcích objektu, především v 1. PP. Prvky bednění bude možné skladovat i v 

jednotlivých podlažích, především na terasách, vždy však po konzultaci se statikem. Potřebný 

materiál se nebude dodávat v rezervách. Potřebný materiál se vždy objedná s určitým 

předstihem a ihned se zabuduje do konstrukce. Plochy skládek materiálů jsou zřejmé na 

výkresech zařízení staveniště pro jednotlivé etapy. (viz výkresy č. 5, 6, 7) 

5.4 Popis objektů zařízení staveniště 

Objekty zařízení staveniště jsou zakresleny v příslušných výkresech zařízení staveniště 

(viz. Výkres č. 5 – Zařízení staveniště pro zemní práce, výkres č. 6 – Zařízení staveniště pro 

hrubou stavbu, výkres č. 7 – Zařízení staveniště pro dokončovací práce) 

5.4.1 Provozní zařízení staveniště 

5.4.1.1 Kancelář 

Pro účel kanceláře stavbyvedoucího a mistrů je zvolen mobilní kontejner AB-Cont 

AB 6. Rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm (d x š x v). Možnost stohovat až 

třikrát. Vybavení kanceláře viz 5.3.1.1 Kancelář stavbyvedoucího. Kancelář bude usazena na 

staveništní obytný kontejner pracovníků a kontejner pro skladování materiálu. Ke kanceláři 

bude zhotoveno dřevěné schodiště šířky 1,0 m. Schodiště a přístup do kanceláře bude opatřen 

dřevěným zábradlím výšky 1,1 m. 

 
Obrázek 68 - stavební buňka AB 6 (12) 

5.4.1.2 Skladový kontejner 

Pro účel skladování drobného matriálu a nářadí bude použit mobilní skladový 

kontejner AB-Cont SK 20. Skladovaný materiál i nářadí budou tak chráněny před 

nepříznivými povětrnostními vlivy. Sklad bude uzamykatelný, aby se předešlo ztrátám 

odcizením. 

Kontejner bude usazen na zabrané vozovce s asfaltovým krytem. 

Rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm (d x š x v). Dveře dvoukřídlové 

ocelové. Možnost stohovat až třikrát. 
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Obrázek 69 - Skladový kontejner 20 (12) 

5.4.1.3 Neprůhledné mobilní oplocení 

Celé staveniště bude po svém obvodu oploceno mobilním neprůhledným plotem, který 

bude tvořen svařovaným rámem s výplní z trapézového plechu. Trapézové plechy jsou k rámu 

nýtovány. Jednotlivé panely jsou spojeny bezpečnostními svorkami. Rozměry pole 

2835 x 2080 mm (š x v). Hmotnost rámu 33 kg. Rámy budou vsazeny do mobilních 

betonových patek. Vstupní uzamykatelná brána u vjezdu na staveniště bude šířky 5,8 m a 

bude tvořena dvěma poli mobilního plotu, která budou mít na jedné straně rámu osazené 

kolečko pro snadnější manipulaci při otevírání brány. 

 
Obrázek 70 - Oplocení staveniště (13) 

5.4.1.4 Skladové plochy 

Skládka materiálu bude umístěna na místě přilehlého chodníku a vozovky. Chodník 

bude před zahájením stavby demontován a jeho kryt z betonové zámkové dlažby uschován na 

centrální skládce materiálu hlavního dodavatele stavby. Kryt chodníku bude nahrazen po 

dobu výstavby silničními betonovými panely o rozměru 3,0 x 1,5 x 0,15 m, které budou 

uloženy do štěrkopísku. Krytem ze silničních panelů bude zajištěna i ochrana inženýrských 

sítí vedených v dotčeném chodníku. Pro skladování materiálu bude využita maximální plocha 

dle potřeby, minimálně však 58 m
2
. Materiál na skládku bude dodáván průběžně během 

výstavby objektu bytového domu, vždy v předstihu min. 1 dne před započetím daného 



- 112 - 

 

stavebního procesu. Materiál na skládce bude uložen na dřevěných podkladcích. Balíky 

s materiálem bude možno i stohovat max. však ve dvou řadách. 

 
                       Obrázek 71 - Skladba podloží silničních panelů 

5.4.1.5 Staveništní komunikace 

Staveništní komunikace bude tvořena stávající vozovkou s asfaltovým krytem. Přístup 

do realizovaného objektu bude přes plochu z betonových silničních panelů, 

viz 5.4.1.4 Skladové plochy. Plocha pod věžovým jeřábem, která je tvořena asfaltovou 

vozovkou, bude doplněna pod podpěry jeřábu silničními betonovými panely. 

5.4.1.6 Stavební odpad a stavební suť 

Pro skladování stavebního odpadu a stavební suti, která bude na stavbě vznikat 

především ve fázi realizace hrubé stavby. Stavební suť bude vznikat formou ztvrdlého 

přebytečného betonu, zbytky cihel a stavebního materiálu. Pro tento stavební odpad bude 

přistaven kontejner na odpad s objemem korby 3 m
3
 a nosností max. 3 t. Odvoz odpadu bude 

závislý na rychlosti plnění. Odpad bude odvážen na skládku odpadů, kde bude roztříděn. 

 
                         Obrázek 72 - Skladový kontejner (14) 

5.4.2 Sociální a hygienické zařízení staveniště 

5.4.2.1 Šatna pracovníků 

Pro účel šatny pro pracovníky je zvolen mobilní kontejner AB-Cont AB 6. Rozměry 

kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2800 mm (d x š x v). Možnost stohovat až třikrát. Vybavení 

kanceláře viz 5.3.1.2 Šatna pracovníků. Šatna bude usazena na asfaltové vozovce pod 

kanceláří stavbyvedoucího. 

5.4.2.2 Hygienické zařízení 

Pro hygienické účely bude na staveništi mobilní toaleta TOI TOI Fresh. Mobilní 

toaleta bude vybavena i zařízením pro mytí rukou. Na staveništi budou umístěny dvě tyto 
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mobilní toalety. Intervaly servisu a vyvážení budou 1 x za týden (dle dohody je možné také1 x 

za 14 dní). Rozměry mobilní toalety jsou 120 x 120 x 230 cm (š x h x v). Hmotnost 82 kg. 

 

Vybavení TOI TOI Fresh: 

- Fekální nádrž o objemu 250 l 

- Dvojité odvětrávání 

- Pisoár 

- Držák toaletního papíru 

- Oboustranný uzamykatelný mechanismus 

- Jeřábová oka 

- Zrcadlo 

- Háček na oděvy 

- Zásobník pro čistou vodu pro mytí rukou 

- Zásobník papírových ručníků 

- Dávkovač tekutého mýdla 

 

 

 

5.4.3 Ostatní zařízení staveniště 

5.4.3.1 Plastové popelnice 

 

Pro komunální odpad a papír budou na staveništi 

použity plastové popelnice, na kterých bude nalepen štítek, 

který bude určovat, pro jaký odpad popelnice slouží. 

Vyvážení popelnic bude závislé na rychlosti plnění. 

Popelnice jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu HDPE. 

Objem popelnic bude 240 l. Rozměry popelnice 582 x 728 

x 1075 mm (š x h x v). Maximální plnící hmotnost je 

96 kg. 

 

 

5.4.3.2 Plastový kontejner 

 

Pro plastový odpadní materiál bude na staveništi 

použit plastový kontejner na kolečkách. Kontejner je 

vyroben z vysoce odolného plast HDPE. Objem 

kontejneru bude 770 l. Rozměry kontejneru 1210 x 710 x 

1365 mm (š x h x v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 73 - Mobilní WC s umývátkem (13) 

Obrázek 74 - Plastová popelnice (61) 

Obrázek 75 - Plastový kontejner (61) 
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5.5 Fáze zařízení staveniště 

Hlavní fáze výstavby: 

- Zemní práce 

- Hrubá stavba 

- Dokončovací práce 

5.5.1 Zařízení staveniště pro fázi ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájením prací bude vybudováno zázemí pro pracovníky a budou zbudovány 

přípojky inženýrských sítí. Budou dovezeny a osazeny staveništní kontejnery pro kancelář 

stavbyvedoucího a šatnu pro pracovníky a skladovací kontejner. Dále bude zajištěno 

hygienické zázemí mobilními toaletami. Staveniště bude oploceno mobilním plotem a zřízena 

vjezdová a výjezdová brána. 

Kryt přilehlého chodníku z betonové zámkové dlažby bude demontován a místo 

tohoto krytu budou osazeny na štěrkopískový podklad silniční betonové panely. 

 

Výkres zařízení staveniště viz Výkres č. 5 – Zařízení staveniště pro zemní práce 

5.5.2 Zařízení staveniště pro fázi HRUBÉ STAVBY 

Po dokončení zemních prací zůstane zařízení staveniště a ještě se dovybaví kontejnery 

pro stavební odpad a bude přivezen a sestaven rychlestavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K. 

Na zpevněné ploše z betonových silničních panelů bude určena skládka materiálu a na 

staveništi proběhne instalace venkovního osvětlení. 

Rychlestavitelný věžový jeřáb bude umístěn na asfaltové vozovce a podložen 

betonovými silničními panely. 

 

Výkres zařízení staveniště viz Výkres č. 6 – Zařízení staveniště pro hrubé práce 

5.5.3 Zařízení staveniště pro fázi DOKONČOVACÍ PRÁCE 

Pro dokončovací práce bude využíváno zařízení staveniště z fáze výstavby hrubé 

stavby. Demontován bude pouze rychlestavitelný věžový jeřáb Liebherr 65 K. Na staveniště 

budou dovezeny zásobní sila na suché směsi a zřízen stavební výtah pro vertikální staveništní 

dopravu materiálu a osob. Bude určena plocha pro skládku materiálu. Další možnost pro 

skladování materiálu bude přímo uvnitř objektu. 

V poslední fázi realizace bude zrušeno veškeré zařízení staveniště. Budou odvezeny 

mobilní kontejnery, zrušeny přípojky inženýrských sítí pro staveniště. Plochy zpevněné 

betonovými silničními panely budou demontovány a bude zřízen nový kryt chodníku, 

příjezdová cesta do objektu, veřejné osvětlení a oprava zabrané silniční komunikace. Dále 

bude demontováno staveništní osvětlení a oplocení. 

 

Výkres zařízení staveniště viz Výkres č. 7 – Zařízení staveniště pro dokončovací 

práce. 
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5.6 Náklady na zařízení staveniště 

Předběžné náklady na zařízení staveniště byly vyčísleny procentuálně. Předběžné 

náklady budou činit 2,5 % z celkové ceny objektu 47 335 130 Kč určené dle ukazatelů THU, 

tedy cca 1 183 500 Kč. 

5.7 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 

 Při realizaci stavby platí v plném rozsahu aktuální právní předpisy v platném znění 

z oblasti bezpečnosti práce, především: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

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

práci 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o BOZP na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o BOZP při práci ve výškách 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování OOPP 

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., o technických požadavcích na OOPP 

- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., o evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., o organizaci práce při dopravě dopravními prostředky 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a signálů 

 

Podrobnější popis BOZP a vybavení staveniště je v kapitole č. 10 – Plán rizik a BOZP 

pro provádění železobetonových monolitických konstrukcí. 
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6.1 Obecné informace 

6.1.1 Identifikační údaje 

- viz kapitola 1 – Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu,     

odst. 1.1 – Základní identifikační údaje o stavbě 

6.1.2 Členění stavby na stavební objekty 

SO.01 Komerční dům 

SO.02 Přípojka vodovodu 

SO.03 Přípojka elektřiny 

SO.04 Přípojka plynovodu NTL 

SO.05 Přípojka kanalizace 

SO.06 Příjezdová komunikace 

SO.07 Veřejné osvětlení 

SO.08 Úprava dopravní komunikace 

SO.09 Úprava komunikace pro pěší 

6.1.3 Obecné informace o stavbě 

Objekt komerčního domu je ve tvaru L a je tvořen dvěma trakty, uličním a dvorním. 

Jedná se o podsklepenou osmipodlažní budovu. Patra budovy terasovitě ustupují a vytváří 

nárožní věž. Urbanisticky realizovaný objekt vyplňuje mezeru v proluce a vytváří nároží ulic 

Křídlovická – Ypsilantiho. 

V objektu je navržena jedna prodejna a 22 bytů určených pro bydlení. 

V 1. PP je umístěna vjezdová rampa do garáže pro celkem 6 osobních aut kategorie O1, 

z toho je jedno místo vyhrazeno pro osoby ZTP, dále je zde situována kotelna, technická 

místnost, místnost pro popelnice, pro kola, pro elektrické rozvaděče a vstup do schodišťové 

šachty se schodištěm a výtahem. 

1. NP tvoří především vstupní prostor do bytového domu. Dále je zde umístěna 

úklidová místnost a kolárna. Součástí 1. NP je i prodejna se samostatným vstupem a 

s provozním zázemím. 

Ve 2. NP až 7. NP jsou umístěny byty pro bydlení. Velikost bytů se pohybuje od 1+kk 

až po 3+kk. V 7. NP se nachází jeden mezonetový byt, který je součástí i 8. NP. 

8. NP je rozděleno na dvě části. Východní část je tvořena pouze technickou místností u 

výtahu. Západní část je tvořena mezonetovým bytem a k němu přilehlou terasou. 

Založení objektu je provedeno na vrtaných pilotách. Stěny 1. PP objektu jsou navrženy 

z vodostavebního betonu tzv. bílá vana. Svislé nosné konstrukce dalších podlaží tvoří 

kombinace železobetonových monolitických stěn a sloupů a stěn zděných z cihelných 

tvarovek. Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem.  

Stropní konstrukce budou tvořit železobetonové monolitické stropní desky. Zastřešení 

objektu bude provedeno plochými střechami s hydroizolační folií. Část střech bude opatřena 

kačírkem a část betonovou dlažbou na podložkách. 

Schodiště tvoří prefabrikovaná ramena ukládaná přes tlumiče kročejového hluku na 

nosné konstrukce. 
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Vnitřní nenosné konstrukce budou sádrokartonové.  

Výplně otvorů tvoří plastová okna se zasklením z tepelně izolačního dvojskla, případně 

hliníková okna se zasklením z tepelně izolačního dvojskla. 

6.1.4 Obecné informace o procesu 

V tomto technologickém předpisu se věnujeme procesu provádění monolitických 

konstrukcí Komerčního domu. Pro výstavbu Komerčního domu jsou navrženy monolitické 

konstrukce svislé ve formě stěn a sloupů i konstrukce vodorovné. 

Všechny nosné konstrukce 1. PP jsou navrženy jako monolitické konstrukce, kde 

základová deska a obvodové konstrukce budou tvořeny vodostavebním betonem v systému 

„bílé vany“. Ve vyšších podlažích jsou navrženy monolitické svislé nosné konstrukce 

v kombinaci s konstrukcemi zděnými z keramických tvarovek. Stropní konstrukce budou 

tvořeny železobetonovými deskami. Vstup do objektu z ulice je navržen pomocí dvou 

monolitických schodišť. Schodiště v objektu bude tvořeno prefabrikovanými schodišťovými 

rameny. 

Bednění monolitických konstrukcí bude tvořeno bednícími systémy od společnosti 

Doka s.r.o. Beton bude dopravován z betonárny Transbeton se sídlem na ulici Vídeňská 120, 

619 00 Brno. Výztuž bude dodána z armovny Brestt stavby a.s. se sídlem ul. Masná 110, 602 

00 Brno – Komárov. 

6.2 Materiály, doprava, skladování 

6.2.1 Výpis materiálu 

6.2.1.1 Oboustranné bednění stěn  

Pro bednění stěn oboustranným bedněním bude použito systémové stěnové bednění 

Frami Xlife od firmy Doka s.r.o. Bednění bude montováno i včetně bezpečnostních prvků. 

Prvky bednění budou přepravovány ze skládky materiálu pomocí jeřábu a následně ručně 

sestavovány. 

 

 

A – Rámový prvek Frami Xlife 

B – Spojování prvků 

C – Kotevní systém 

D – Přizpůsobení délky 

E – Vytváření pravoúhlých rohů 

F – Ostroúhlé a tupoúhlé rohy 

G – Obednění čel 

H – Nastavování prvků 

I – Prostředky pro ustavení 

J – Betonářské plošiny 

K – Protilehlé zábradlí 

L – Výstupový systém 

 

 

 

Obrázek 76 - oboustranné bednění stěn (62) 
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6.2.1.1.1 Výčet materiálu 
Výkaz oboustranného bednění je uvažován pro situaci s největší potřebou bednění. Za 

tuto situaci je považován stav při bednění stěn 1. PP, kdy bude potřeba cca 469,5 m
2
 

stěnového bednění. 

 

Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 3,0 m   375 ks 

Univerzální prvek Frami Xlife 0,75 x 3,0 m   42 ks 

Vnitřní roh Frami 3,0 m     25 ks 

Vnější roh Frami 3,0 m     8 ks 

Vyrovnávací hranol Frami 10 x 9 cm 1,50 m  20 ks 

Odbedňovací roh I Framax 3,0 m    4 ks 

Rychloupínač Frami      1210 ks 

Upínač pro vyrovnání Frami     60 ks 

Opěra bednění 340 s připínací hlavou   120 ks 

Kotevní tyče 15,0 Doka s ochrannou trubkou  564 ks 

Univerzální svorka Frami     126 ks 

Kloubové rohy vnitřní I Frami 1,50 m   12 ks 

Kloubové rohy vnější I Frami 1,50 m   6 ks 

Odbedňovací prostředek Doka-Optix (100 m
2
/l)  5,0 l 

Expreskotva Doka      120 ks  

 

Pracovní plošiny 

Konzola Frami 60      56 ks 

Dřevěné fošny pro podlahu 20/5 cm    50 m
2
 

Dřevěné prkna pro zábradlí 20/3 cm    50 m
2
 

Protilehlé zábradlí      84 m 

Výstupní žebřík      6 ks 

6.2.1.2 Jednostranné bednění stěn 

Jednostranné bednění stěn Frami Xlife bude použito v 1. PP až 4. NP. Prvky bednění 

budou opět montovány i s bezpečnostními prvky. Doprava materiálu ze skládky materiálu 

bude pomocí jeřábu a následně se budou dílce sestavovat ručně na místě použití. 

Prvky bednění Frami Xlife viz Oboustranné bednění stěn 

 

Opěrná koza Variábel (a = 1,35 m) 

 

 

H – Lešeňová trubka 48,3 mm délky 1,5 m 

I – Lešeňová trubka 48,3 mm délky 2,0 m 

P – Víceúčelový paždík 2,0 m jako kotevní paždík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 77 - Opěrná koza 

jednostranného bednění (65) 
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A – Paždík opěrné kozy WU14 

B – Tahová příložka 

C – Opěrná botka 

D – Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,0 m 

E – Spojovací čep 10 cm 

F – Závlačka s pružinou 5 mm 

G – Vřetenová vzpěra 12 délky 3,0 m 

K – Šroubová spojka 48 mm 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2.1 Výčet materiálu 
Maximální potřeba jednostranného bednění stěn bude v 1. PP a to 151,18 m

2
. Jako 

opěrný systém bednění budou použity opěrné kozy Variábel typ A v osové 

vzdálenosti 1,35 m. 

 

Rámový prvek Frami Xlife 0,45 x 3,0 m   120 ks 

Vyrovnávací hranol Frami 10 x 9 cm 1,50 m  5 ks 

Rychloupínač Frami      363 ks 

Upínač pro vyrovnání Frami     15 ks 

Odbedňovací prostředek Doka-Optix (100 m
2
/l)  2,0 l 

Vnitřní roh Frami 3,0 m     5 ks 

Paždík opěrné kozy WU14     41 ks 

Tahová příložka      41 ks 

Opěrná botka       41 ks 

Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,0 m   41 ks 

Spojovací čep 10 cm      205 ks 

Závlačka s pružinou 5 mm     205 ks 

Vřetenová vzpěra 12 délky 3,0 m    41 ks 

Šroubová spojka 48 mm 50     147 ks 

Lešeňová trubka 48,3 mm délky 1,5 m   63 ks 

Lešeňová trubka 48,3 mm délky 2,0 m   41 ks 

Víceúčelový paždík 2,0 m jako kotevní paždík  21 ks 

 

Pracovní plošiny 

Konzola Frami 60      37 ks 

Dřevěné fošny pro podlahu 20/5 cm    33 m
2
 

Dřevěné prkna pro zábradlí 20/3 cm    33 m
2
 

Výstupní žebřík      3 ks 

 

 

 

 

Obrázek 78 - Jednostranné bednění (65) 
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6.2.1.3 Bednění čtyřhranných sloupů 

Pro bednění čtyřhranných sloupů bude použito bednění Frami Xlife od společnosti 

Doka s.r.o. Bednění bude smontováno i s betonářskou plošinou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – Univerzální prvek Frami Xlife  

B – Univerzální svorka Frami 5 – 12 cm 

C – Kotevní matka s podložkou 15,0 

D – Čelní tříhranná lišta Frami 

6.2.1.3.1 Výčet materiálu 
V každém patře kromě 1. PP se nachází čtyřúhelníkové sloupy. Maximální potřeba 

bednění čtyřúhelníkových sloupů bude ve 4. NP a 5. NP. V těchto patrech bude potřeba vždy 

17,25 m
2
 bednění. 

 

Univerzální prvek Frami Xlife 0,75 x 3,0 m   20 ks 

Univerzální svorka Frami 5 – 12 cm    120 ks 

Kotevní matka s podložkou 15,0    120 ks 

Čelní tříhranná lišta Frami     20 ks 

Opěra bednění 340 s připínací hlavou   25 ks 

Expreskotva Doka      25 ks 

Odbedňovací prostředek Doka-Optix (100 m
2
/l)  0,5 l 

 

Pracovní plošiny 

Konzola Frami 60      20 ks 

Dřevěné fošny pro podlahu 20/5 cm    3 m
2
 

Dřevěné prkna pro zábradlí 20/3 cm    3 m
2
 

Výstupní žebřík      5 ks 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 80 - Bednění čtyřhranných sloupů (64) Obrázek 79 - Bednění čtyřhranných 

sloupů – půdorys (64) 
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6.2.1.4 Bednění kruhových sloupů 

Bednění kruhových sloupů bude pomocí sloupového bednění RS od firmy Doka. 

Bednění bude osazeno i s betonářskou plošinou pomocí jeřábu. 

 

 

 

 

 

6.2.1.4.1 Výčet materiálu 
V každém podlaží kromě 1. PP se nachází jeden kruhový sloup. 

Potřebné množství bednění bude cca 3,5 m
2
. 

  

Sloupový prvek RS D35 3,0 m  2 ks 

Opěra bednění 340 s přípojnou hlavou 2 ks 

Sloupová plošina Doka 150/90 cm  1 ks 

Výstupový žebřík    1 ks 

Expreskotva Doka    2 ks 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.5 Stropní bednění 

Pro bednění stropu bude použito bednění Dokaflex 1-2-4. Prvky bednění budou 

přepravovány ze skládky materiálu pomocí věžového jeřábu a následně ručně sestavovány na 

místě určení. 

 

A – Bednící desky Doka 3-S eco 21 (27) mm 

B – Nosníky Doka H20 eco 1,25 – 3,90 m 

C – Spouštěcí hlavice 

D – Přidržovací hlavice H20 DF 

E – Stropní podpěry Doka eco 20 

F – Opěrná trojnožka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 81 - Bednění sloupů kruhových (63) 

Obrázek 82 - Bednění stropu (66) 
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6.2.1.5.1 Výčet materiálu 
Maximální potřeba bednění stropu bude v 1. PP, kde je plocha vodorovných 

konstrukcí cca 445 m
2
. Uvedené počty materiálu jsou i s případným prořezem a rezervou. 

 

Bednící desky Doka 3-S eco 21 mm    408 ks 

Nosník Doka H20 eco 1,25 m    100 ks 

Nosník Doka H20 eco 1,80 m    55 ks 

Nosník Doka H20 eco 2,45 m    88 ks 

Nosník Doka H20 eco 2,65 m    375 ks 

Nosník Doka H20 eco 3,90 m    57 ks 

Stropní podpěra Doka eco 20     302 ks 

Opěrná trojnožka      175 ks 

Spouštěcí hlavice      175 ks 

Přidržovací hlavice      127 ks 

Ochranné zábradlí      150 m 

Odbedňovací úhelník      100 ks 

Odbedňovací prostředek Doka-Optix (100 m
2
/l)  5,0 l 

 

6.2.1.6 Bednění průvlaku 

Pro bednění průvlaku bude využito prvků z bednění Dokaflex 1-2-4 a průvlakových 

kleštin 

 

6.2.1.6.1 Výčet materiálu 
Takovéto uspořádání, které vidíme na obrázku 

vlevo, využijeme při bednění vnitřních průvlaků. 

Maximální potřeba bednění vnitřního průvlaku 

bude v 1. NP, kde se nachází dva cca 8,5 metru 

dlouhé průvlaky. 

 

 

 

 

 

Bednící desky Doka 3-S eco 21 mm    32 ks 

Bednící desky Doka 3-S eco 27 mm    8 ks 

Nosník Doka H20 eco 1,25 m    36 ks 

Nosník Doka H20 eco 2,45 m    48 ks 

Stropní podpěra Doka eco 20     44 ks 

Opěrná trojnožka      24 ks 

Spouštěcí hlavice      24 ks 

Přidržovací hlavice      20 ks   

Průvlaková kleština      36 ks 

Odbedňovací prostředek Doka-Optix (100 m
2
/l)  0,5 l 

 

 

 

 

 

Obrázek 83 - Bednění průvlaků (66) 



- 126 - 

 

6.2.1.7 Bednění okrajů stropu s průvlakem 

Jako podpěrná konstrukce se použije nosná konstrukce od firmy Doka Staxo 40. Prvky 

bednění potom budou požity ze systému Dokaflex 1-2-4. 

 

 

 

A – nosná konstrukce Doka Staxo 40 

B – Dokaflex 1-2-4 

C – Průvlaková kleština 20 

D – Zábradlí 1,50 m 

E – upínací kurtna 

F – Expreskotva Doka 

 

 

 

 

 

6.2.1.7.1 Výčet materiálu 
Uvedená je maximální potřeba materiálu pro bednění průvlaku v 1. NP. V ostatních 

podlažích se výměra nemění. 

 

Rám Doka Staxo 1,80 m     32 ks 

Rám Doka Staxo 0,90 m     4 ks 

Diagonální kříž      78 ks 

Celková délka zábradlí v. 1,50 m    120 m 

Bednící desky Doka 3-S eco 21 mm    144 ks 

Bednící desky Doka 3-S eco 27 mm    48 ks  

Nosník Doka H20 eco 1,25 m    2 ks 

Nosník Doka H20 eco 1,80 m    3 ks 

Nosník Doka H20 eco 2,45 m    160 ks 

Nosník Doka H20 eco 2,65 m    75 ks 

Nosník Doka H20 eco 3,90 m    8 ks 

Nosník Doka H20 eco 4,50 m    4 ks 

Průvlaková kleština      240 ks 

Dřevěné fošny pro podlahu 20/5 cm    90 m
2
 

Odbedňovací prostředek Doka-Optix (100 m
2
/l)  4,0 l 

6.2.1.8 Výztuž konstrukcí 

Výztuž konstrukcí je navržena jako ocel B500 B. Výztuže bude dovážena od 

společnost Brestt s.r.o.  

 

Celkové množství výztuže     150,0 t 

Vláknocementové distanční podložky    1500 ks 

Plastové distančníky výšky 25 mm    5000 ks 

Plastové distančníky výšky 30 mm    5000 ks 

Železné distanční prvky výšky 160 mm a délky 2,0 m 5000 ks 

Smykové lišty Schöck Bole     25 ks 

 

Obrázek 84 - Bednění okraje stropní desky s průvlakem (67) 
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6.2.1.9 Beton 

Betonová směs bude dovážena v autodomíchávačích z betonárny Transbeton Brno. 

 

Celkové množství 

Beton C 25/30, XC1      609,518 m
3
 

Beton C 30/37, XC1      49,641 m
3
 

Beton C 30/37, XC3, XF1     194,043 m
3 

Beton C 35/45, XC3, XF1     10,184 m
3
 

 

Maximální betonované množství v jednom záběru bude při betonáži svislých 

konstrukcí 1. PP a to celkem 107,5 m
3
. Další objemná betonáž bude při betonování 

vodorovných konstrukcí 1. PP, kdy bude zpracováno cca 90 m
3
 betonu. Další betonáže už 

budou v objemu 60 m
3
 a menší. 

6.2.1.10 Prefabrikované schodiště 

Ramena vnitřního schodiště bude z prefabrikovaných železobetonových 

schodišťových ramen. 

 

Celkové množství 

DZH 2340 x 1090 x 1400 mm    14 ks 

6.2.1.11 Těsnící prvky bílé vany 

Detaily osazení těsnících prvků bílé vany v 1. PP jsou znázorněny na výkresu č. 10 -

 Detaily bílé vany. 

 

Kombinovaný pás KAB 150     120 bm 

Těsnící profil Q1      84 bm 

Injektážní hadička      120 bm 

Fixační výztuž      50 kg 

Těsnění chrániček a prostupů     5,0 bm 

6.2.1.12 Pracovní plošiny 

Pracovní plošiny budou použity v místech obvodových stěn pro zapření stabilizačních 

podpěr stěnového bednění a vytvoří tak pracovní prostor pro pracovníky. Při betonáži stropů 

bude nutné zabetonovat vlnové kotvy, k nimž bude později připevněn závěsný kónus pro 

montážní lávky. Využití pracovních plošin bude až u bednění stěn 5. NP až 8. NP. V nižších 

podlažích budou využívány pouze u bednění sloupů. 

Maximální množství 5. NP 

 

Montážní plošina Doka K 3,0 m    15 ks 

Vyrovnávací plošina 3,0 m     4 ks 

Vlnová kotva 15,0      60 ks 

Závěsný kónus 15,0 5 cm     30 ks 

Krycí pouzdro 15,0 5 cm     60 ks 
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6.2.1.13 Ostatní materiál 

 

Hřebíky 32 mm      20 kg 

Hřebíky 63 mm      100 kg 

Nastřelovací hřebíky HILTI    30 kg 

Patrony       5 balení 

Montážní pěna      25 balení 

Ukládací paleta Doka     30 ks 

Mobilní lešení Doka     6 ks 

Montážní vidlice H20     6 ks   

Odbedňovací páka DF 1,20  m    3 ks 

Škrabka Xlife 100/150 1,40 m    2 ks 

Klíč pro kotevní tyč 15,0     4 ks 

Kleště ke stříhání výztuže     6 ks 

Vodováha kalibrovaná     6 ks 

Tesařské kladivo      20 ks 

Svinovací metr      20 ks 

Skládací metr      20 ks 

Nivelační přístroj      2 ks 

6.2.2 Doprava 

6.2.2.1 Primární doprava 

Doprava materiálu na stavbu z dodavatelských firem bude uskutečněna v nejvyšší 

míře vlastními dopravními prostředky, kterými disponuje hlavní zhotovitel.  

Rychle stavitelný jeřáb Liebherr 65K bude dopraven společností Liebherr se sídlem 

v Popůvkách u Brna, od které bude tento stroj zapůjčen. 

Prvky bednění budou dopraveny na stavbu z firmy Doka spol. s. r. o. se sídlem v Brně, 

valníkem Iveco Trakker s hydraulickým jeřábem Palfinger 13001 a s valníkovým přívěsem 

PV 18. Prvky bednících systémů budou složeny na skládku materiálu pomocí hydraulického 

jeřábu, kterým disponuje valník, popřípadě věžovým jeřábem Liebherr 65K, kterým bude 

vybaveno staveniště. Nejprve budou dopraveny prvky bednění pro stěny a po té bednění 

vodorovných konstrukcí. Veškeré bednění bude dopraveno na začátku výstavby Komerčního 

domu a po ukončení monolitických prací a odbednění všech konstrukcí bude odvezeno zpět 

společnosti Doka s. r. o.  

Stejně jako bednící dílce bude valníkem Iveco Trakker dopravena výztuž pro 

konstrukce z armovny společnosti Brestt s.r.o. Výztuž bude složena na skládce materiálů 

pomocí hydraulického jeřábu, který má valník nebo pomocí věžového jeřábu Liebherr 65K. 

Betonová směs pro monolitické konstrukce bude dopravována pomocí 

autodomíchávačů dodavatelské firmy Transbeton s. r. o. Ta disponuje autodomíchávači 

značky Man s nástavbou Stetter o objemu 5 m
3
, 6 m

3
 a 9 m

3
.  

Prefabrikované prvky schodišťových ramen budou dopraveny ze závodu Prefa Brno 

z Kuřimi pomocí valníku Iveco Trakker.  

Doprava drobného materiálu, nářadí a ručních strojů bude zajištěna užitkovým 

automobilem Ford Transit, kterým disponuje hlavní zhotovitel. 

6.2.2.2 Sekundární doprava 

Vertikální i horizontální doprava materiálu po staveništi bude zajištěna pomocí rychle 

stavitelného jeřábu Liebherr 65K. 

Vertikální pohyb pracovníku na stavbě bude zajištěn vždy pomocí osazených 

prefabrikovaných schodišťových ramen, případně pomocí žebříků. 
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Doprava betonové směsi do bednění bude prováděna autočerpadlem betonu 

Schwing S 43 SX, v 6. A 7. NP autočerpadlem betonu Schwing S 47 SX a v 8. NP bádií na 

beton. V případě malého objemu betonáže, například monolitických částí z betonu C 35/45, 

XC3, XF1, budou tyto konstrukce betonovány pomocí věžového jeřábu a bádie na beton 

1016L.8 o objemu 1,0 m
3
 a gumovým rukávem průměru 200 mm. 

Doprava drobného materiálu a nářadí na staveništi bude ruční. 

6.2.3 Skladování 

Skladování materiálů pro monolitické konstrukce bude převážně na plochách staveniště, 

které budou k tomuto účelu určeny. Pro staveniště bude proveden zábor veřejného pozemku 

parcelní číslo 1701. V místě chodníku, který bude pro účely staveniště demontován, budou 

uloženy silniční betonové panely 200x100x15 cm. Takto vzniklá plocha bude sloužit 

především pro skladování materiálu pro stavbu. Odvodnění plochy bude do stávající 

kanalizační šachty. V případě nutnosti se budou prvky bednění ukládat na základovou desku, 

či stropní konstrukci. 

Skladování prvků všech systémů použitého bednění je podrobně popsáno 

v příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 

Výztuž konstrukcí se bude ukládat na staveništní skládce materiálu. Výztuž bude 

uložena na podkladcích, které budou umístěny minimálně ve třech místech, tak aby nedošlo 

k trvalé deformaci a aby pruty byly v celé délce ve vzduchu a nedocházelo tak ke korozi a 

znehodnocení materiálu. Každá výztuž bude opatřena štítkem s popisem vlastností a 

hmotností. 

Ostatní nářadí, stroje a pomocný materiál pro monolitické konstrukce budou uloženy ve 

skladovém kontejneru na staveništi. 

Veškerý materiál, který bude skladován ve venkovním prostředí, bude chráněn před 

povětrnostními vlivy tkanou plachtovinou, ta bude důsledně upevněna, aby neulétla. 

Všechny uskladněné materiály budou označeny štítky, kde bude uvedeno, o jaký 

materiál se jedná a jeho hmotnost. 

6.3 Převzetí pracoviště 

6.3.1 Připravenost a předání pracoviště 

Předání a převzetí pracoviště bude vždy probíhat mezi pracovními četami, které budou 

provádět dané práce. Tedy předání a převzetí pracoviště bude mezi pracovními činnostmi 

bednění, armování a betonáží. Pracoviště bude vždy čisté, uklizené a v souladu s projektovou 

dokumentací. Všechny předešlé práce budou také zkontrolovány příslušnými pracovníky. 

Kontrola bude provedena vizuálně i měřením. U kontroly budou přítomni zástupci dotčených 

stran. Jedná se o zástupce zhotovitele a technický dozor investora, případně investor. O 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Součástí pracoviště bude i přístupová cesta na staveniště, která je tvořená stávající 

dopravní komunikací únosnou pro vozidla nad 7,5 t. Dále potom skladovací plochy na 

staveništi a plochy pro stání autočerpadla betonu a autodomíchávače. Plochy pro stání vozidel 

při betonáži je uvedeno na výkresu č. 8 – Situace postavení autočerpadla a autodomíchávače. 

Pro pracovníky bude k dispozici staveništní obytný kontejner, kde se budou moci 

převléknout a uschovat osobní věci, a mobilní WC se zařízením pro mytí rukou. Sanitární 

kontejnery se sprchou a umyvadlem nemusí být zřízeny z důvodu polohy dodavatelské firmy, 

která bude vzdálena od místa stavby 10 km. Obytné kontejnery budou napojeny na staveništní 

přípojku elektřiny. 
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6.4 Pracovní podmínky 

6.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Pro potřebu staveniště bude nutné provést zábor veřejného pozemku ve vlastnictví 

města Brna. Zábor se bude týkat části jednosměrné silnice Křídlovická a chodníku pro chodce 

před pozemky, na kterých se bude realizovat stavba. Tento záměr bude nutné projednat 

s MÚ Brno.  

Vzhledem k přiléhající bytové zástavbě je pracovní doba na staveništi stanovena od 

7:00 do 17:00 a nesmí být překročena. Práce budou probíhat pouze ve všední dny. Staveniště 

bude oploceno plotem výšky 2,0 m tvořeným neprůhledným plotem z trapézových plechů 

vsazených do ocelových rámů. Rámy budou zasazeny do mobilních betonových patek. 

Přístup na staveniště bude z křižovatky ulice Křídlovická a Ypsilantiho přes bránu šířky cca 

6,0 m. Komunikace na staveništi bude tvořena již stávající asfaltovým krytem silnice. Před 

výstavbou dojde k demontáži dlažby chodníku, místo dlažby a pro ochranu inženýrských sítí, 

budou v místě chodníku uloženy na štěrkopísku tl. 100 mm betonové silniční panely o 

rozměru 2,0x1,0x0,15 m. Plocha z betonových panelů bude převážně sloužit jako skladovací 

plochy materiálu. 

Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na stavbě objektu, budou předem seznámeni 

s technologickými postupy a budou proškoleni o dodržování BOZP na stavbě. Každý 

pracovník je povinen nosit ochranou přilbu, reflexní vestu, ochranou obuv, rukavice a 

pracovní oblečení. Svářeči musí používat svářečskou kuklu a všichni pracovníci musí 

používat osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky nebo do hloubky. Všechny ochranné 

pracovní pomůcky pracovníkům poskytne hlavní dodavatel stavby. 

6.4.2 Pracovní podmínky procesu 

Před započetím prací na železobetonových monolitických svislých a vodorovných 

konstrukcích, budou dokončeny všechny práce předchozí, tj. budou dokončeny zemní práce, 

základy. Všechny tyto práce budou zkontrolovány a předány. 

Práce na monolitických svislých a vodorovných konstrukcí stavby budou provádět 

pouze pracovníci, kteří budou seznámeni s technologickými postupy a budou mít k této 

činnosti oprávnění. Pracovníci jsou nuceni dodržovat BOZP, o kterém budou proškoleni před 

započetím prací. Materiál pro monolitické konstrukce bude uložen na skládce staveniště, která 

bude vymezena pro daný proces, dle dohodnuté smlouvy o dílo. Drobné materiály budou 

uskladněny ve skladovém kontejneru určeném pro skladování materiálu. Na skládce budou 

uloženy materiály bednění Doka, které budou na místo určení dopravovány pomocí věžového 

jeřábu Liebherr 65K. Výztuž pro železobetonové konstrukce, bude ukládána na podkladcích 

na staveništní skládku materiálu. Beton do stěn a stropů bude dovážen v autodomíchávačích 

Man a přepravován do bednění pomocí čerpadla betonu Schwing S36 SX. Veškeré práce se 

budou provádět dle technologického předpisu a schválené projektové dokumentace. 

Pro pracovníky budou připraveny obytné kontejnery pro uskladnění jejich osobních věcí 

a pro možnost převlečení. Dále budou zajištěny základní hygienické požadavky mobilními 

toaletami se zařízením pro mytí rukou. Hygienické kontejnery se sprchou a umyvadlem 

nebude třeba zřizovat z důvodu polohy dodavatelské firmy, která sídlí 10 km od stavby. 

Betonářské práce budou prováděny bez dalších opatření v rozmezí průměrné teploty 

vzduchu +5°C až +25°C. V případě, že by průměrná denní teplota vzduchu klesla pod +5°C, 

musí být provedena zimní opatření při betonáži, která jsou uvedena níže. 

 V případě teplot vyšších než +25°C se budou provádět opatření proti vypařování 

záměsové vody tím, že konstrukce bude při ošetřování betonu skrápěna vodou, lépe vodním 

mlžením, minimálně dvakrát denně a zakrývána folií nebo vlhkou tkaninou. 
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Práce budou přerušeny, pokud viditelnost bude menší než 30 m vlivem mlhy, hustého 

deště nebo sněžení. Dále práce budou přerušeny při rychlosti větru nad 11 m/s nebo při 

teplotách menších než -10°C. 

6.4.2.1 Zimní opatření při betonáži 

- Před betonáží očistit podklad (bednění, pracovní spára) včetně výztuže od sněhu a 

námrazy. 

- Teplota podkladu musí být nejméně +5°C (resp. +1°C v případě pracovní spáry). 

- Předehřívání betonové směsi např. ohřevem záměsové vody, příp. i kameniva tak, 

aby betonová směs měla před uložením do bednění teplotu minimálně +10°C. 

- Do betonové směsi se přidají přísady pro urychlení tuhnutí. 

- Vybetonované konstrukce se budou zakrývat geotextílií a nepropustnou PE folií (za 

velmi nízkých teplot se bude vybetonovaná konstrukce zahřívat teplovzdušným 

agregátem) 

6.5 Personální obsazení 

6.5.1 Složení pracovní čety 

Profese    počet pracovníků 

Stavbyvedoucí    1 

Mistr tesařů a betonářů   1 

Tesaři      2 

Betonáři     2 

Mistr železář-svářeč    1 

Železáři-svářeči    1 

Vazač břemen     1 

Stavební dělníci    5 

Obsluha věžového jeřábu   1 

Řidiči zásobovacích vozidel   2 

Řidič a obsluha autočerpadla   1 

Řidiči domíchávačů    3 

 

Popis profesí: 

 

Stavbyvedoucí – hlavní organizátor realizace dané etapy. Dohlíží na správnost realizace podle 

projektové dokumentace, zajišťuje zásobování stavby materiálem, který i následně přebírá, 

dohlíží na dodržování BOZP a technologických postupů ve výstavbě a provádí kontrolu 

kvality prováděných konstrukcí.  

Minimální dosažené vzdělání – vysokoškolské magisterské vzdělání. 

 

Mistři – organizují práci ve své četě, dbají na správnost realizace a dodržování předepsaných 

postupů.  

Minimální dosažené vzdělání – střední odborné s maturitou v oboru pozemní stavby. 

 

Tesaři – Zhotovují bednění svislých a vodorovných konstrukcí. 

Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, 

tesařské práce. 

 

Betonáři – provádí betonáž, zhutnění betonové směsi a ošetřování betonu.  



- 132 - 

 

Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem v oboru 

železobetonář, železobetonářské práce. 

 

Železáři-svářeči – provádí armování betonových konstrukcí.  

Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem v oboru 

železobetonář, železobetonářské práce a alespoň jeden musí být držitelem platného 

svářečského průkazu. 

 

Vazač břemen – školený pracovník v uvazování břemen na zvedací mechanismus. Bude 

držitelem platného vazačského průkazu a certifikátu od školitele.  

Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání a absolvent základního kurzu vazačů 

 

Stavební dělníci – pomocní pracovníci provádějící pomocné práce při vykládání materiálu, 

přesunu materiálu, řezání desek, úklidu, apod.  

Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů 

stavebnictví, geodézie a kartografie. 

 

Strojníci obsluhy stavebních strojů – osoby obsluhující stavební stroje. Obsluha věžového 

jeřábu musí být navíc absolventem základního jeřábnického kurzu a držitelem platného 

jeřábnického průkazu na věžové jeřáby s certifikátem od školitele.  

Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, 

práce při obsluze strojů. 

 

Řidiči vozidel – školené osoby zjišťující zásobování materiálem a správnou manipulaci 

s materiálem, či vykládku betonové směsi.  

 Držitele platných řidičských průkazů s oprávněním k řízení daných vozidel. 

 

 Po všech pracovnících je požadováno, aby měli platný průkaz a školení BOZP na 

stavbě, platnou lékařskou prohlídku potvrzující jejich způsobilost k provádění jejich profesí. 

6.6 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 

6.6.1 Stroje 

 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 

s valníkovým přívěsem PV 18 – doprava materiálu z firmy Doka s.r.o., Prefa Brno, 

Brestt s.r.o. 

 Ford Transit MWB Trend 2,2 TDCi – doprava drobného materiálu a nářadí 

 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 

AM 9C – doprava betonové směsi z betonárny TRANSBETON Brno 

 Autočerpadlo SCHWING S43 SX – doprava betonové směsi do bednění 1. PP - 5. NP 

 Autočerpadlo SCHWING S47 SX – doprava betonové směsi do bednění 6. NP a 7. NP 

 Badie na beton 1016L.12 o objemu 1,0 m
3
 s gumovým rukávem prům. 200 mm 

 Rychle stavitelný jeřáb LIEBHERR 65K – vertikální a horizontální staveništní 

doprava materiálu 

 Bubnová míchačka na beton SM165S – příprava betonové směsi pro opravy a 

dodělávky 

 Svářečka KIT in 150 TIG LA – sváření výztuže stropních konstrukcí 
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6.6.2 Nářadí 

 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor na beton Atlas Copco DYNAPAC AX 36 – 

zhutňování betonové směsi v bednění 

 Vibrační lišta na beton Atlas Copco DYNYPAC BV 20 G – zhutňování betonové 

směsi stropních konstrukcí 

 Elektrická ruční vrtačka s příklepem MAKITA HP1631K  

 Ruční okružní pila Makita 5604R – řezání desek bednění 

 Stolní okružní pila Makita MLT100X - řezání desek bednění 

 Vidiové vrtáky délky 400 mm 

 Úhlová bruska Bosch 

 Tesařská kladiva 

 Montážní hřebíky délky 100/2,5 mm a 63/2,5 mm 

 Vodováhy různých délek (1 m, 2 m), olovnice 

 Zednické šňůry 

 Značkovač – zednický provaz 

 Svinovací metr, pásmo 

 Dřevěné ploché kolíky pro vyrovnání nerovnosti podkladu 

 Elektrické prodlužovačky na 220V/50Hz 

 Tavné elektrody pro svařování výztuže elektrickým obloukem 

 Sanační bruska betonu 

 

Podrobný popis strojů a nářadí je uveden v kapitole č. 4 – Návrh strojního zařízení 

6.6.3 Pracovní pomůcky BOZP 

 Pracovní oděv 

 Pracovní obuv s pevnou podrážkou a ocelovou špičkou 

 Ochranná přilba 

 Reflexní vesta (příp. bunda) 

 Pracovní rukavice 

 Ochranné brýle 

 Svářečská kukla 

 Holínky  

 Postroje a horolezecká lana 

 

Další pracovní pomůcky BOZP a OOPP jsou uvedeny v kapitole č. 10 – Plán rizika BOZP 

pro provádění železobetonových monolitických konstrukcí  

6.7 Pracovní postup 

6.7.1 Předpoklady pro provedení monolitických konstrukcí Komerčního domu 

Před zahájením prací musí být dokončeny všechny práce v předešlých etapách. 

Konkrétně se jedná o zemní práce a základy. Po betonáži základové desky musí proběhnout 

dostatečně dlouhá technologická přestávka, aby beton základové desky měl pevnost 

min. 70 %. Dále budou předešlé práce řádně zkontrolovány odpovědnými pracovníky, zda 

jsou dodrženy veškeré povolené odchylky, a předány. O předání konstrukcí bude proveden 

zápis do stavebního deník. 

Při přejímce pracoviště se bude kontrolovat také únosnost podkladu, na kterém se 

budou práce provádět. 
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Staveniště musí být v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště a smlouvou o 

dílo. Na staveništi musí být dovezeny všechny potřebné materiály a prvky pro zhotovení 

kompletního bednění stěn a stropů. Výztuž bude dovážena postupně dle potřeby 

technologického postupu pro danou konstrukci. 

Postupem prací musí být ve vyšších patrech výztuž vytrnována, aby bylo možné 

navázat armaturu navazujících svislých, či vodorovných konstrukcí. Vytrnovaná výztuž musí 

být řádně očištěna od zbytků betonu, rzi, mastnoty a jiných nečistot, aby bylo možné provést 

bezproblémové napojení a zmonolitnění navazujících konstrukcí. 

6.7.2 Geodetické vytyčení 

Pro dodržování tvaru dle projektové dokumentace je třeba přesné vytyčení dané 

konstrukce. Nejpřesnější vytyčení na stavbě je za pomoci geodetů. Po příjezdu na stavbu 

vytyčí body dle domluvy se stavbyvedoucím, ideální jsou rohy a směr konstrukce. 

6.7.3 Svislé konstrukce 

6.7.3.1 Montáž výztuže  

Pracovní četa pro montáž výztuže začne s armováním nosných stěn v severním rohu 

objektu na ose 3 a bude postupovat směrem na západ, tzn. k ulici Ypsilantiho. V případě 

jednostranného bednění u sousedních objektů bude před montáží výztuže na sousedním 

objektu provedena separační vrstva z polystyrenu EPS 70 F tloušťky 30 mm.  

Prvky výztuže budou dodávány na stavbu z armovny firmy Brestt s.r.o., kde bude 

výztuž nastříhána a naohýbána dle PD. Výztuž je navržena z oceli B 500B. Výztuž bude 

vázána pomocí vázacích drátů. Délka přesahu bude dle statického návrhu minimálně 

10krát délka prutu. Na výztuž pro zajištění krytí výztuže budou osazeny distanční prvky. 

V 1. PP budou použity cementové prvky, ve vyšších patrech budou použity plastové. Velikost 

krytí výztuže je dána statickým návrhem a u svislých konstrukcí je 35 mm. Vázání výztuže u 

stěn s oboustranným bedněním bude prováděno po montáži venkovní strany bednění. Ve 

stěnách v 1. PP u výjezdové rampy bude navázána i vylamovací výztuž pro následné napojení 

konstrukce výjezdové rampy. 

6.7.3.2 Systém „bílé vany“ 

Železobetonové monolitické konstrukce obvodových stěn podzemního podlaží je 

navrženo v systému „bílé vany“ stejně jako základová deska objektu. Pro zajištění 

vodonepropustnosti monolitické konstrukce budou použity těsnící pásy z PVC-P, které se 

budou vkládat do míst pracovních spár. Těsnící pásy budou vkládány do konstrukce před 

betonáží a upevněny na výztuž pomocí vázacích drátů. Do spár bude dále doplněna pojistná 

injektážní hadička vyvedená na povrch konstrukce. Hadičky budou injektovány v případě 

netěsnosti primárních těsnících prvků, tedy PVC pásů. Systémovými prvky budou rovněž 

těsněny i všechny prostupy v konstrukci bílé vany a budou doplněny vždy o dva bobtnavé 

pásky. V našem případě se předpokládá, že betonáž svislých obvodových konstrukcí 1. PP 

proběhne v jednom záběru, proto budou do konstrukce osazeny prvky pro těsnění řízené 

spáry. Pro těsnění řízené spáry budou použity křížové plechy. Ty budou osazovány po 

vzdálenostech maximálně dvojnásobek výšky konstrukce, tzn. cca 5,5 m. V případě nutnosti 

vytvořit pracovní spáru ve stěnách, bude potřeba osadit do pracovní spáry před betonáží 

těsnící pás s hadičkou. Všechny detaily pracovních spár bílé vany viz Výkres č. 10 – Detaily 

bílé vany. 
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6.7.3.3 Bednění  

6.7.3.3.1 Pracovní plošina 
Na okraji stropní konstrukce se provede montáž pracovních plošin, které budou 

zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu a také pracovní prostor pro provádění bednění 

obvodových konstrukcí. 

Podrobný postup provádění pracovních plošin od společnosti Doka je uveden 

v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 

 

- Osazení podlážky M 3,00 m na konzolu plošiny M 

- Zajištění podlážky ke konzole pomocí lešeňového šroubu 

- Přemístění věžovým jeřábem 

- Zavěšení pracovní plošina pomocí jeřábu do závěsných třmínků ES (min. 2 ks na 

jeden závěs) 

- Třmínky ES byly zabetonovány do stropní konstrukce během provádění dané 

stropní konstrukce 

- Roh pracovní plošiny zajištěn rohovým přechodem M 1,80 m 

- Otevřené boky zajištěny prkenným zábradlím výšky 1,1 m  

6.7.3.3.2 Oboustranné bednění 
Oboustranné bednění Frami Xlife bude použito pro bednění železobetonových 

monolitických stěn. S bedněním stěn se začne z rohu objektu u osy B a 1 a bude se postupovat 

směrem k ulici Křídlovická. 

Podrobný postup provádění oboustranného bednění svislých konstrukcí systémem 

bednění Frami Xlife je uveden v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro železobetonové 

konstrukce. 

 

- Před ustavením prvků bednění, prvky opatřit vrstvou odbedňovacího postřiku. 

- Postavení vnější strany bednění. 

- První bednící rámový prvek zapřený opěrou 340 IB. 

- Přistavování dalších prvků a spojení s prvním rychloupínačem Frami. 

- Stabilita zajištěna opěrami bednění 340 IB v osové vzdálenosti 1,40 m. 

- Osazení výztuže, kontrola a převzetí TDI. 

- Osazení druhé strany bednění stejným postupem jako při stavění první strany. 

- Kotvení protilehlých kusů kotevním systémem 15,0 Doka pomocí kotevních tyčí a 

matek s podložkami. 

- Vytváření pravoúhlých rohů bednění pomocí univerzálního prvku. 

- Napojení stěn ve tvaru T pomocí vnitřních rohů bednění. 

- Ostroúhlé a tupoúhlé rohy bednění vytvářet pomocí vnitřních a vnějších kloubových 

rohů bednění s univerzálními prvky. 

- Obedňování čel pomocí univerzálních prvků bednění přikotvených k bednění 

univerzální svorkou. 

- Bednění šachet vytvářet pomocí odbedňovacích rohů Framax spojených s bedněním 

rychloupínačem RU Framax. 

- Na vnitřní stranu bednění provést montáž betonářské plošiny se zábradlím výšky 

1,1 m a na vnější stranu montáž protilehlého zábradlí výšky 1,1 m. 
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6.7.3.3.3 Jednostranné bednění 
Jednostranné bednění bude použito pro bednění obvodových stěn u sousedních objektů 

v 1. PP až 3. NP a montáž bednění bude probíhat vždy po vyvázání výztuže těchto stěn.. 

Podrobný postup provádění jednostranného bednění svislých konstrukcí s opěrnou 

konstrukcí Variábel systémem Frami Xlife je uveden v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění 

pro železobetonové konstrukce. 

 

- Použité prvky bednění ze systémového bednění Frami Xlife (Postup sestavení 

bednění viz bednění oboustranné). 

- Opěrná koza bednění Variábel. 

- Pomocí paždíků, lešeňových trubek a vřetenové vzpěry sestavíme rámovou 

opěrnou konstrukci jednostranného bednění 

- Vzdálenost jednotlivých rámů a = 1,35 m. 

- Přistavíme opěrnou konstrukci k bednění. 

- Spojíme opěrnou konstrukci s bedněním pomocí distanční vložky a šroubu. 

- Pata opěrné konstrukce u bednění se zajistí proti posunutí kotvou, která byla 

zabetonována během betonáže předešlé vodorovné konstrukce. 

- Proti nadzdvihnutí horizontálního paždíku se paždík zakotví k podkladní konstrukci 

expreskotvou Doka. 

- Na bednění provést montáž betonářské plošiny se zábradlím výšky 1,1 m. 

6.7.3.3.4 Bednění sloupů obdélníkových 
Pro bednění čtyřhranných sloupů bude použito bednění Frami Xlife s využitím 

univerzálních prvků bednění. Bednění sloupu začne vždy až po vyvázání výztuže sloupu. 

Podrobný postup provádění bednění sloupů systémem Frami Xlife je uveden 

v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 

 

- Využití univerzálních prvků bednění Frami Xlife. 

- Spojení prvků univerzálními svorkami Frami, min. 6 ks. 

- Opěry bednění 340 IB na každé straně. 

- Na dvě strany bednění namontovat betonářské plošiny se zábradlím výšky 1,1 m. 

6.7.3.3.5 Bednění sloupů kruhových 
Pro bednění kruhových sloupů bude použito bednění kruhových sloupů RS 

s betonářskou plošinou. Bednění sloupu začne vždy až po vyvázání výztuže sloupu. 

Podrobný postup provádění bednění kruhových sloupů systémem bednění Doka RS je 

uveden v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 

 

- Sloupové prvky RS první poloviny bednění spojit na zemi spojovacími šrouby RS. 

- Na první polovinu bednění namontovat připevnění pro připojení betonářské plošiny. 

- Přemístit polovinu bednění jeřábem na místo určení a zajistit stabilitu dvěma 

opěrami 340 IB. 

- Osadit výztuž. 

- Smontovat stejným způsobem druhou polovinu bednění RS už bez připojení pro 

betonářskou plošinu. 

- Přemístit jeřábem a přistavit ji k první již ustavené polovině bednění a spojit je 

integrovanými upínači. 

- Provést montáž betonářské plošiny pomocí věžového jeřábu. 
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6.7.3.4 Betonáž 

Použitý beton bude převážně typu C25/30 XC1. V 1. PP bude pro stěny bílé vany 

použitý beton třídy C30/37 XC3, XF1 s krystalizačními přísadami. V 1. PP a 1. NP bude pro 

části stěny dle PD použit i beton třídy C35/45 XC3, XF1.  

Beton dle PD bude namíchán v betonárně Transbeton a dopraven 

v autodomíchávačích na stavbu. Před dopravením betonové směsi do konstrukce se provede 

kontrola konzistence metodou sednutí kužele. Tato kontrola bude prováděna po 30 m
3
 

dopraveného betonu. Není dovoleno směs ředit vodou. Dále budou odebrány vzorky betonové 

směsi, pro tvorbu krychlí (150x150x150 mm) pro destruktivní zkoušky pevnosti betonu.  

Doprava betonové směsi z autodomíchávačů do bednění bude primárně pomocí 

autočerpadla Schwing S 43 SX, které bude použito při dopravě betonové směsi v 1. PP až 

5. NP. V 6. A 7. NP bude použito autočerpadlo Schwing S 47 SX. V posledním 8. NP bude 

betonáž provedena pomocí bádie na beton a věžového jeřábu. V případě malých objemů 

betonáže v nižších patrech, např. do 7 m
3
 betonu, bude beton dopravován do bednění také 

pomocí jeřábu a bádie. 

Zimní opatření – viz 6.4.2 Pracovní podmínky procesu 

6.7.3.4.1 Přípravné práce 
Betonáž železobetonových monolitických svislých konstrukcí se bude provádět až po 

montáži výztuže a bednění. Všechny předešlé práce budou zkontrolovány a schváleny dle 

kontrolního a zkušebního plánu. Bednění bude opatřeno odbedňovacím prostředkem a bude 

zkontrolována jeho tuhost, těsnost, přesnost osazení, bezpečnost a stabilita. 

Před uložením betonové směsi do bednění je nutné zkontrolovat čistotu pracovní 

spáry, v případě znečištění pracovní spáry se spára vyčistí mechanicky. Pokud bude teplota 

okolí přesahovat + 5°C bude nutné pracovní spáru navlhčit. Přebytečnou vodu z pracovní 

spáry je nutné odstranit. 

6.7.3.4.2 Ukládání betonové směsi 
Dopravená betonová směs bude zpracována v nejkratším možném čase, vždy 

maximálně 90 minut od jejího namíchání v betonárně. Ukládání směsi bude rovnoměrné vždy 

ve vrstvách tloušťky maximálně 320 mm (1,25 násobku délky hlavice ponorného vibrátoru). 

Směs se nesmí přemisťovat pomocí ponorného vibrátoru. Ukládáním betonové směsi nesmí 

dojít k posunu, či deformaci bednění nebo výztuže. Další vrstvy směsi se musí ukládat vždy 

na zhutněné vrstvy. Čerstvý beton se bude sypat z výšky maximálně 1,5 m, aby nedošlo 

k rozmísení složek betonu. Ve spodních patrech objektu, kde jsou navrženy stěny z betonu 

třídy C35/45 XC3, XF1, budou tyto stěny betonovány jako první pomocí bádie. Po cca 12-24 

hodinách se čela stěny odbední a dobetonují se zbylé svislé konstrukce už pomocí 

autočerpadla betonu Schwing S43 SX. 

6.7.3.4.3 Zhutňování betonové směsi 
Zhutnění betonové směsi bude provádět pomocí ponorného vibrátoru Atlas Copco 

Dynapac AX36. Po dopravení čerstvého betonu do bednění se ihned bude betonová směs 

hutnit ponořením vibrační hadice až na nejnižší místo a poté se bude pomalu vytahovat tak, 

aby betonová směs stačila zaplnit uvolněný prostor. Při zhutňování vyšších vrstev musí 

vibrátor proniknout do předcházející vrstvy minimálně 50 mm, maximálně však 100 mm. 

Největší vzdálenost sousedních ponorů vibrátoru bude menší než 1,5 násobek viditelného 

účinku průměru vibrátoru. Hutnění bude probíhat po celou dobu ukládání betonové směsi tak 

dlouho, dokud budou unikat vzduchové bubliny. Nesmí dojít k převibrování betonové směsi, 

a tím k roztřídění složek čerstvého betonu.  
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6.7.3.4.4 Dokončení betonáže 
Po dokončení betonáže a hutnění betonové směsi bude následovat technologická 

pauza. Její délka bude závislá na teplotě vzduchu. V případě ideálních podmínek při teplotě 

vzduchu 20 °C bude technologická pauza pro konstrukce z betonu třídy C30/37 a vyšší 

minimálně 3 dny a pro konstrukce z betonu třídy C25/30 minimálně 4 dny. Během 

technologické pauzy budou konstrukce zakryty geotextílií a vlhčeny po dobu minimálně 

72 hodin. 

6.7.3.5 Odbednění 

Po uplynutí technologické pauzy, která je pro betony třídy C 25/30 tři dny a pro 

betony třídy C 30/37 čtyři dny, budou konstrukce bednění odstraněny. V konstrukcích bílé 

vany budou otvory po kotevních tyčích utěsněny vodotěsnými cementovými zátkami. 

V ostatních svislých konstrukcích budou otvory po kotevních tyčích utěsněny plastovými 

zátkami.  

Po odbednění budou konstrukce zkontrolovány a v případě výskytu vad, budou tyto 

nedostatky ihned odstraněny. 

Konstrukce bednění bude po odbednění očištěna a uložena na skládku materiálu pro 

další použití. 

6.7.4 Vodorovné konstrukce 

6.7.4.1 Bednění 

Během technologické přestávky budou prováděny zděné svislé konstrukce. Po 

dokončení a kontrole zděných nosných konstrukcí a zahájení odbedňování svislých 

monolitických konstrukcí, které je spojeno s ukončením technologické přestávky, bude 

zahájeno bednění vodorovných konstrukcí. Bednění stropu a průvlaků začne od 

severozápadního rohu u osy 1 a B a bude pokračovat směrem k ulici Křídlovická a na 

východní stranu objektu. 

6.7.4.1.1 Bednění stropů 
Pro bednění stropů bude použito bednění systémové bednění Dokaflex 1-2-4. 

Podrobný postup provádění bednění stropů systémem bednění Dokaflex 1-2-4 je 

uveden v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 

Vzorový výkres skladby stropního bednění je součástí přílohy výkres č. 11 – Vzorový 

výkres skladby bednění stropu nad 2. NP 

 

- Postavíme stropní opěry opatřené spouštěcí hlavicí a trojnožkou, vzdálenost opěr ve 

směru podélného nosníku, dle předpokládané délky nosníku, ve směru příčném 

max. 2,0 m. 

- Osadíme podélné nosníky, přesah za uložením min. 150 mm. 

- Osadíme příčné nosníky s osovou vzdáleností 0,5 m, přesah uložení min. 50 mm. 

- Kontrola výška bednění. 

- Osazení mezipodpěr s přidržovací hlavicí mezi opěry s trojnožkou s osovou 

vzdáleností 1,5 m. 

- Montáž ochranného zábradlí na svislé obvodové konstrukce z pracovní plošiny. 

- Montáž svorky pro obednění čela stropní desky, do které se zasadí sloupky 

s prkenným zábradlím výšky 1,1 m. 

- Nanesení odbedňovacího prostředku na bednící desky. 

- Uložení bednících desek v kolmém směru na příčné nosníky. 

- Bednění čela stropní desky. 

- Bednění prostupů stropem. 
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6.7.4.1.2 Bednění průvlaků vnitřních 
Pro bednění průvlaků budou využity prvky ze stropního bednění Dokaflex 1-2-4 a 

budou doplněny o průvlakové kleštiny, kterými se budou bednit boky průvlaků. 

Podrobný postup provádění bednění průvlaků je uveden v Příloze č. 6 – Postup 

montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 

 

- Rozestavění podpěr se spouštěcími hlavicemi a trojnožkami. 

- Osazení podélných nosníků. 

- Osazení příčných nosníků. 

- Montáž mezipodpěr bednění. 

- Nanesení odbedňovacího prostředku na bednící desky. 

- Bednění dna průvlaku. 

- Bednění boků průvlaku pomocí bednících desek, nosníků a průvlakových kleštin. 

6.7.4.1.3 Bednění průvlaků okrajových 
Pro bednění průvlaků budou využity prvky ze stropního bednění Dokaflex 1-2-4 a 

budou doplněny o průvlakové kleštiny, kterými se budou bednit boky průvlaků. Nosnou 

konstrukcí bednění bude konstrukce Staxo 40. 

Podrobný postup provádění bednění průvlaků je uveden v Příloze č. 6 – Postup 

montáže bednění pro železobetonové konstrukce. 

 

- Postavení rámů Staxo 40 opatřených patními díly. 

- Spojení rámů diagonálními kříži . 

- Ztužení konstrukce diagonálním křížem v horizontální rovině. 

- Osazení hlavic. 

- Osazení podélných nosníků. 

- Osazení příčných nosníků. 

- Zajištění konstrukce upínací kurtnou. 

- Uložení desek bednění pracovní plošiny. 

- Zhotovení ochranného zábradlí výšky 1,1 m. 

- Nanesení odbedňovacího prostředku na bednící desky. 

- Bednění průvlaku bednícími deskami, nosníky a průvlakovými kleštinami. 

6.7.4.1.4 Bednění schodiště v 1. NP 
Bednění dvou monolitických schodišť v 1. NP bude provedeno s bedněním stropu 

1. NP. Bednění bude provedeno tzv. na míru ze smrkového řeziva a překližek. Nejprve se 

provede bednění schodišťových desek a čel schodiště. Následně bude provedena montáž 

výztuže a na konec bude provedeno bednění jednotlivých schodišťových stupňů. Pro bednění 

schodišť budou použity podpěrné prvky z bednění stropů. 

6.7.4.2 Montáž výztuže 

Po smontování bednění průvlaků bude zhruba provedeno i 75% bednění stropní 

konstrukce. V této chvíli začnou pracovníci souběžně s montáží výztuže průvlaků a stropu. 

Betonářská výztuž je navržena z oceli B 500B. Pruty budou spojovány přesahem minimální 

délky 10krát délka prutu a vázacími dráty. Výztuž stropu bude navázána na vyčnívající výztuž 

svislých konstrukcí. Krytí výztuže je dle PD navrženo, kromě stropu nad 1. PP, 25mm. Pro 

toto krytí budou použity plastové distanční podložky. Ve stropní konstrukci 1. PP, kde je krytí 

výztuže 30 mm budou použity cementové distanční podložky. Po dokončení armování stropní 

konstrukce bude osazena smyková výztuž tvořená smykovými lištami Shöck Bole dle PD – 

výkresy tvaru. 
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Montáž výztuže přístupových schodišť v 1. NP bude probíhat současně s armováním 

stropní desky 1. NP. Výztuže obou konstrukcí budou svázány dohromady. 

Před betonáží se provede kontrola a přejímka výztuže. 

6.7.4.3 Betonáž 

Betonáž vodorovných konstrukcí bude zahájena až po montáži bednění a výztuže 

těchto konstrukcí. Předešlé práce budou zkontrolovány a předány. 

Betonáž bude probíhat za stejných podmínek, které jsou uvedeny při betonáži svislých 

konstrukcí. Betonová směs bude dovážena z betonárny a přepravována autočerpadlem 

Schwing S 43 SX, příp. S 47 SX a nebo věžovým jeřábem s bádií na beton. U vodorovných 

konstrukcí se nevyskytuje systém „bílé vany“. 

Při betonáži se bude ukládaná betonová směs hutnit ponorným vibrátorem, v případně 

stropní konstrukce vibrační deskou, a stavebním laserem bude kontrolována výška betonu. 

Horní povrch konstrukcí bude proveden v kvalitě konstrukčních betonů a bude zarovnán 

pomocí hliníkového hladítka. 

Po dokončení betonáže bude povrch betonu ošetřován. Bude zakryt geotextílií a podle 

potřeby vlhčen. Ošetřování bude prováděno až do nabytí 50% pevnosti, tedy při teplotě 20°C 

cca 2 dny. 

Po dosažení 70% návrhové pevnosti betonu v tlaku bude provedeno částečné 

odbednění. U betonů třídy C30/37 po třech dnech, u betonů třídy C25/30 po čtyřech dnech. 

Podrobnější informace o betonáži – viz odst. 6.7.3.4 Betonáž svislých konstrukcí  

Zimní opatření – viz odst. 6.4.2 Pracovní podmínky procesu 

6.7.4.4 Odbednění 

Podrobný popis odbednění je popsán v Příloze č. 6 – Postup montáže bednění pro 

železobetonové konstrukce. 

6.8 Jakost a kontrola kvality 

Je zde uveden pouze výčet provedených kontrol. Podrobný postup kontroly kvality 

prováděných prací, četnost kontrol a odpovědnost za kontrolu, je uveden v kapitole č.  9 - 

Kontrolní a zkušební plán kvality pro železobetonové monolitické konstrukce. Tabulka KZP 

je součástí přílohy č. 9 - Tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro železobetonové 

monolitické konstrukce. 

6.8.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola pracoviště 

- Kontrola ukončení a kvality předchozích prací 

- Kontrola dodávek materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 

- Kontrola pracovníků 

- Kontrola strojů a zařízení 

6.8.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola BOZP na pracovišti 

- Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 

- Kontrola pomocného lešení 

- Kontrola uložení výztuže 
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- Kontrola čistoty pracovní spáry 

- Kontrola ukládání a zhutňování čerstvé betonové směsi svislých konstrukcí 

- Kontrola ošetřování betonu 

- Kontrola pevnosti betonu 

- Kontrola odbednění svislých konstrukcí 

- Kontrola geometrie svislých konstrukcí 

- Kontrola čistoty pracovní spáry 

- Kontrola bednění vodorovných konstrukcí 

- Kontrola uložení výztuže 

- Kontrola ukládání a zhutňování čerstvé betonové směsi vodorovných konstrukcí 

- Kontrola ošetřování betonu 

- Kontrola pevnosti betonu 

- Kontrola odbednění vodorovných konstrukcí 

6.8.3 Výstupní kontrola 

- Kontrola geometrické přesnosti 

- Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech 

- Kontrola povrchu betonu 

- Kontrola ucelené konstrukce 

6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu aktuální právní předpisy v platném znění 

z oblasti bezpečnosti práce, především: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

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

práci 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o BOZP na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o BOZP při práci ve výškách 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování OOPP 

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., o technických požadavcích na OOPP 

- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., o evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., o organizaci práce při dopravě dopravními prostředky 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., o BOZP při svařování a nahřívání živic 

 

Podrobnější popis plánu rizik a zajištění BOZP pro provádění železobetonových 

monolitických konstrukcí na stavbě Komerčního domu Křídlovická je uveden v kapitole č. 10 

– Plán rizik a BOZP pro provádění železobetonových monolitických konstrukcí. 
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6.10 Ekologie 

Všechny práce musí být prováděny s ohledem na životní prostředí. Musí být dbáno na 

to, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Mezi negativní aspekty realizace 

stavby patří především zvýšená hladina hluku, prašnost, vznik odpadů, možnost kontaminace 

půdy a vod oleji, apod. 

S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a odpad bude zatříděn dle vyhlášky 381/2001 Sb., katalog odpadů.  

Na vzniklý odpad budou přistavěny kontejnery, kterými se bude odpad odvážet na 

skládku. Frekvence odvozu odpadu bude závislá na množství vzniklého odpadu. 

Znečištěné automobily musí být před odjezdem ze staveniště očištěny, případně dojde-

li ke znečištění komunikace, musí být provedeno čištění komunikace. 

Při výstavbě bude provedeno opatření proti vzniku prašnosti kropením staveniště. 

Nadměrné hlučnosti bude předejito používáním mechanizace v dobrém technickém stavu a 

dodržováním časových limitů při provádění hlučných prací. Vzhledem k provádění prací 

v obydlené lokalitě bude nutné dodržovat určenou pracovní dobu od 7:00 do 17:00. 

Nebezpečné odpady budou odvezeny do specializovaných firem pro zpracování 

nebezpečných odpadů. 

Seznam odpadů vzniklých výstavbou železobetonových konstrukcí Komerčního domu 

je uveden v tabulce níže. 

 

Vzniklý odpad 
Označení 

odpadu 
Kat. Likvidace odpadu 

Dřevo 17 02 01 O 
Uložen na kontejner a odvezen na skládku odpadů 

nebo na centrální středisko dodavatelské firmy 

Papírové a lepenkové 

obaly 
15 01 01 O 

Uložení do odpadního kontejneru a odvoz na 

skládku odpadů k recyklaci 

Plastové obaly 15 01 02 O 
Uložení do odpadního kontejneru na plasty a 

odvoz na skládku odpadů k recyklaci 

Beton 17 01 01 O 
Uložení do odpadního kontejneru určeného pro 

stavební suť 

Směsi nebo oddělené 

frakce betonu 
17 01 07 O 

Uložení do odpadního kontejneru určeného pro 

stavební suť a odvoz na skládku odpadů 

Směsi nebo oddělené 

frakce betonu 

obsahující nebezpečné 

látky 

17 01 06* N 

Uložení do odpadního kontejneru určeného pro 

stavební suť a odvoz na skládku nebezpečných 

odpadů 

Ocel, železo 17 04 05 O 
Uložení do odpadního kontejneru pro železo a 

odvoz do sběrny železa 

Izolační materiály 

obsahující nebezpečné 

látky 

17 06 03* N 
Uložení do odpadního kontejneru na plasty a 

odvoz na skládku nebezpečného odpadu 

Izolační materiály 17 06 04 O 
Uložení do odpadního kontejneru na plasty a 

odvoz na skládku odpadů k recyklaci 

Komunální odpad 15 01 06 O Skladování v odpadních pytlích 

Provozní kapaliny 13 02 08* N 

Odtěžení znečištěné zeminy a odvoz na skládku 

odpadů, při povrchovém znečištění spláchnutím 

do odlučovače olejů a vypuštění do kanalizace 
Tabulka 51 - Tabulka odpadů 
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7.1  ČASOVÝ PLÁN HRUBÉ STAVBY HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 

OBJEKTU 

Provedení hrubé stavby Komerčního domu, od zemních prací až po výstavbu nosné 

svislé a vodorovné konstrukce posledního 8. NP, bude trvat od 2. 5. 2016 do 4. 4. 2017 při 

délce pracovní doby 10 hodin od 7:00 do 17:00 a nepracovních sobotách a nedělích. 

  

 Podrobný časový plán s návazností činností je zpracován v programu časového 

plánováni CONTEC a je přílohou č. 7 – Podrobný časový plán hrubé stavby 
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8.1 DÍLČÍ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR HRUBÉ STAVBY 

KOMERČNÍHO DOMU 

 Rozpočet s výpočtem výkazu výměr je zpracován pro hrubou stavbu komerčního 

domu. Rozpočet je vytvořený v programu BuildPower S od společnosti RTS s.r.o. V rozpočtu 

jsou použity cenové úrovně RTS a celková cena hrubé stavby od zemních prací až po svislé a 

vodorovné konstrukce posledního 8. NP bude činit 19 160 670,40 Kč bez DPH. Se sníženou 

sazbou DPH 15% bude cena hrubé stavby činit 22 034 771,00 Kč. 

  

 Samotný rozpočet s výkazem výměr je součástí přílohy č. 8 – Rozpočet s výkazem 

výměr pro hrubou stavbu. 
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Kapitola obsahuje podrobný popis provádění kontrol kvality a jakosti stavebních 

konstrukcí a prací během provádění železobetonových monolitických konstrukcí. 

Tabulka kontrolního a zkušebního plánu je přílohou č. 9 – Tabulka kontrolního a 

zkušebního plánu železobetonových monolitických konstrukcí. 

 

9.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

9.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola proběhne před zahájením činností na dané technologické etapě. Hlavní 

stavbyvedoucí zkontroluje především úplnost a správnost schválené projektové dokumentace, 

která musí mít všechny náležitosti dle vyhlášky 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. 

Dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem a musí být vyznačena její platnost. 

Výkresová část musí obsahovat všechny informace důležité pro provedení hrubé stavby (kóty, 

jasně značené prostupy a otvory). Při jakýchkoliv nejasností nebo závad bude nutné 

kontaktovat projektanta a investora.  

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

9.1.2 Kontrola pracoviště 

Předání a převzetí pracoviště pro hrubou stavbu bude probíhat po dokončení zemních 

prací a vrtaných pilot.  Během předávání hlavní stavbyvedoucí provede kontrolu připravenosti 

pracoviště. Pracoviště musí odpovídat jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany 

zdraví (BOZ). Pracoviště musí být v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením 

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 s podepsanou smlouvou o dílo, 

která stanovuje vybavenost pracoviště.  Budou kontrolovány skládky materiálu, jejich velikost 

a únosnost, odběrná místa elektřiny a vody, čistota a vyklizenost pracoviště po předchozích 

pracích, velikost vjezdové brány. 

O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

9.1.3 Kontrola ukončení a kvality předchozích prací  

Jedná se o kontrolu dokončení zemních prací a vrtaných pilot. Kontrolu provede 

hlavní stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Kontroluje se především zajištění 

svahů stavební jámy a stav základové spáry. Svahy stavební jámy budou provedeny tam, kde 

nejsou sousední objekty ve sklonu 1:0,5. Základová spára musí být zarovnaná, čistá a 

zhutněná. Hlavy pilot musí být čisté a případně uřezány a zarovnány ve výšce -3,430, 

případně -3,680. Geodetem bude prověřena výška základové spáry a hlav pilot. Možná 

odchylka rovinnosti základové spáry bude ± 15 mm ve vodorovné rovině a v předepsané 

výškové úrovni ± 25 mm. Měření se provede pomocí latě a teodolitu. V případě zjištěných 

závad nebo nedostatků bude ihned provedena náprava. 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

9.1.4 Kontrola dodávek materiálu 

Při této kontrole, která se bude provádět u každé dodávky materiálu na stavbu, bude 

hlavní stavbyvedoucí nebo mistr kontrolovat především kvalitu dodávaných materiálů a dílců, 

jejich neporušenost, množství podle dodacích listů oproti objednávce.  

U bednění stěn a stropů od firmy Doka budou především kontrolovány rozměry, 

kvalita, množství dle dodacích listů a kompletnost prvků bednění. 

Dodávky výztuže budou kontrolovány především podle dodacího listu a hutního 

atestu. Provede se kontrola množství, druhu, profilu, rozměry, čistota, velikost koroze a 
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neporušenost svarů nebo výztuže samotné. Dále se také zkontroluje, že dodaná výztuž 

odpovídá projektové dokumentaci. 

U dodávky čerstvého betonové směsi se zkontroluje doklad, kde je doložena kvalita, 

složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů. Tyto údaje se musí shodovat 

s projektovou dokumentací. Dále se zkontroluje, zda je materiál dodán ve správném množství 

a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 

autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m
3
 betonové směsi. 

Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto způsobů: 

Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  

Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 

Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 

Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 

 

Na stavbě Komerčního domu na ulici Křídlovická budou požívány betony třídy 

C25/30, C30/37 a C35/45 všechny konzistence S3, proto bude především kontrolována 

konzistence zkouškou sednutím. Kontrola konzistence betonové směsi bude na této stavbě 

prováděna vždy po dodávce 30 m
3
 betonu. 

 

Zkouška sednutím 

Postup zkoušky sednutím dle ČSN EN 12350-2: 

Odebraný vzorek čerstvého betonu se vkládá do formy tvaru komolého kužele 

umístěného na podkladní desce. Forma i podkladní deska se navlhčí a položí na rovný 

podklad. Forma musí být během plnění pevně přichycena k podkladní desce svorkami nebo 

přišlápnutím dvou příložek. Formu naplníme ve třech vrstvách, každá přibližně o jedné třetině 

výšky kužele po zhutnění. Každá vrstva se zhutní 25 vpichy propichovací tyčí Ø16 mm a 

délky 600 mm. Vpichy se snažíme rovnoměrně rozložit po ploše každé vrstvy. Při hutnění 

spodní vrstvy se tyč mírně nakloní a první polovina vpichů je vedena spirálovitě ke středu. 

Druhá a vrchní vrstva se zhutňuje přes celou svoji výšku tak, aby vpichy mírně zasahovali do 

předcházející vrstvy. Horní okraj se zarovná a přebytečný spadlý beton na podkladní desce se 

odstraní. Forma se opatrně oddělí od betonu svislým pohybem nahoru. Zvedání formy probíhá 

během 2-5 s, rovnoměrně bez otáčivých nebo příčných pohybů, které by mohly ovlivnit 

beton. Ihned po zvednutí se změří a zaznamená sednutí S, zjištěním z rozdílu mezi výškou 

formy a nejvyšším bodem sednutého zkušebního vzorku. Hodnota se zaokrouhlí na 

nejbližších 10 mm. Celá zkouška od počátku až po zvednutí formy musí probíhat plynule a 

být ukončena do 150 sekund. 

Pro čerstvý beton s požadovanou konzistencí S3, dle PD musí vykazovat sednutí 

S v rozmezí 100-150 mm. V případě, že nebude tato hodnota dodržena, bude autodomíchávač 

s tímto betonem vrácen na betonárnu k reklamaci. 

 

 
Obrázek 85 - Zkouška sednutím (15) 
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Zkouška Vebe 

 
Obrázek 86 - Zkouška Vebe (15) 

Zkouška zhutnitelnosti 

 
Obrázek 87 - Zkouška zhutnitelnosti (15) 

 

Zkouška rozlitím 

 
Obrázek 88 - Zkouška rozlitím (15) 

O provedených zkouškách a o převzetí materiálu se provede zápis do stavebního 

deníku 

Dále budou odebírány vzorky čerstvé betonové směsí a zhotovovány krychle o hraně 

délky 150 mm. Tyto krychle budou uchovávány na místě stavby pro zajištění stejných 

klimatických podmínek jako má konstrukce po dobu 28 dnů. Vzorky budou odebírány vždy 

při betonáži stěn a stropů a to tak, že při betonáži stěn bude odebrán vzorek pro jednu krychli 

a při betonáži stropů vzorek pro výrobu třech krychlí. Tyto vzorky budou zkoušeny po 

28 dnech v laboratoři, aby se prokázali požadované mechanické vlastnosti dodaného betonu. 

Zkoušení zajistí betonárna a vypracuje protokol. 

9.1.5 Kontrola skladování matriálu 

Materiál se bude skladovat na staveništní skládce materiálu. Skladovací plocha musí 

být upravená, zpevněná, odvodněná, v dosahu jeřábu a dimenzována na potřebné množství 

materiálu.  

Balíky s bednícími dílci budou ukládány na dřevěné podkladky ze smrkového dřeva. 

Ty budou umístěny min. ve třech místech, tzn. dva na krajích a jeden uprostřed. Jako 

podkladků nesmí být použita kulatina. Balíky se mohou ukládat na sebe, kde vrchní balík 

musí být podložen dřevěnými podklady. Podklady musí být umístěny svisle nad sebou. Bude 

možno skladovat maximálně dva balíky na sobě. Ostatní prvky bednění budou uloženy na 

speciálních paletách firmy Doka s.r.o. Tyto palety budou uloženy na skládce materiálu, příp. 

na již zbudovaných konstrukcích.  
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Výztuž monolitických konstrukcí bude dovážena těsně před zabudováním do 

konstrukce a bude ukládána na skládce materiálu, kde budou podloženy dřevěnými podkladky 

v osové vzdálenosti max. 1,5 m. 

Drobný materiál bude uložen ve víceúčelových kontejnerech a ty budou uskladněny 

v buňkách pro sklad materiálu. 

Veškerý materiál, který bude skladován ve venkovním prostředí, bude chráněn před 

povětrnostními vlivy PE tkanou plachtou, která bude důsledně upevněna. 

9.1.6 Kontrola pracovníků 

Před zahájením prací budou zkontrolováni všichni pracovníci, kteří se budou účastnit 

výstavby na dané technologické etapě. Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí nebo 

mistr. Všichni pracovníci musí mít platnou lékařskou prohlídku, která je uschopňuje 

vykonávat dané práce (zejména práce ve výškách), platné pracovní smlouvy a proškolení o 

BOZP. Dále budou kontrolovány průkazy pro dané typy profesí, jako např. jeřábnický průkaz, 

vazačský průkaz, řidičské průkazy, profesní průkazy, svářečské zkoušky. 

9.1.7 Kontrola strojů a zařízení 

Kontrola se bude týkat veškerých strojů, mechanizace, nářadí a pomůcek používaných 

pro práce na dané technologické etapě. Kontrolu bude provádět na začátku hlavní 

stavbyvedoucí nebo mistr a v průběhu výstavby, kontrolu provádí obsluha stroje vždy před 

zapnutím stroje. Kontrola bude zahrnovat kontrolu závad, stavu a poškození strojů a zařízení. 

Budou překontrolovány technické listy, únosnosti lan, manipulačních strojů. Na počátku 

proběhne také seznámení strojníků se stroji. 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku a technických listů strojů. 
 

9.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

9.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Průběžně budou probíhat kontroly klimatických podmínek, které budou především 

zaměřeny na teplotu vzduchu, vítr a viditelnost. Teplota vzduchu bude měřena pomocí 

teploměru 4 x denně nebo 3 x denně, kdy se teplota ze třetího měření zapíše dvakrát a 

vypočítá se průměrná teplota vzduchu. Průměrná teplota se získá aritmetickým průměrem 

z naměřených teplot v 7.00, 14.00 a 21.00 => T = (T7 + T14 + T21*2)/4. Pokud průměrná 

teplota klesne pod +5°C, nebo teplota klesne rázem pod 0°C, musí se postupovat při betonáži 

dle technologického postupu betonáže v zimním období, viz kapitola 6 – Technologický 

předpis. V případě, že teplota bude vyšší než 30°C, bude beton dostatečně vlhčen. 

Rychlost větru nesmí přesáhnout rychlost 11 m.s
-1

, příp. 8 m.s
-1

, a viditelnost musí být 

větší než 30 m. V jiném případě budou práce přerušeny. 

Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a každý den bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 

9.2.2 Kontrola BOZP na pracovišti 

Kontroluje se dodržování BOZP pracovníky, kteří se podílejí na výstavbě. U těchto 

pracovníků bude kontrolována jejich evidence a proškolení o BOZP před započetím prací.  

Pracovníci musí nosit ochrannou přilbu, pracovní oblečení, obuv, reflexní vestu, rukavice. 

Svářeči kuklu a při řezání ochranné brýle. 

Kontrola se provádí dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením 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. 
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Při pracích ve výškách, kde hrozí pád z výšky, nebo do hloubky musí pracovníci 

používat osobní ochranné pomůcky proti pádu. Práce budou prováděny buď z plošiny, nebo 

místa tomu určeném, kde bude zbudováno zábradlí o výšce min. 1,1 m. 

Práce budou přerušeny, pokud bude bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy; 

čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s
-1

 při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných 

lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 

polohovacích systémů; silný vítr o rychlosti nad 11m.s
-1

 v ostatních případech; dohlednost 

v místě práce menší než 30 m příčinou mlhy, deště nebo sněžením; teplota prostředí během 

provádění prací nižší než -10°C. 

Svařování za teploty menší než -10°C je zakázáno svařování. Při rychlosti větru 

nad 5 m.s
-1

 se nedovoluje svařovat bez ochranných opatření. 

Více o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci viz kapitola 10 – Plán rizik a BOZP pro 

železobetonové monolitické konstrukce. 

9.2.3 Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 

 
Obrázek 89 - Odchylky svislých konstrukcí (16) 

Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí nebo mistr společně s geodetem. Kontrola se 

provede podle projektové dokumentace a ČSN 73 0205. 

9.2.4 Kontrola bednění svislých konstrukcí 

Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr. Kontrolovat se bude manipulace 

s matriálem, správnost sestavování bednění dle technologického postupu, použité materiály, 

těsnost bednění a také svislost bednění, kde mezní odchylka svislosti je uvedena v tabulce 

z normy ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1 

Přesnost osazení, kde h je výška dílce a l je svislá vzdálenost montážních značek. 
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Obrázek 90 - Odchylky bednění svislých konstrukcí (17) 

O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

9.2.5 Kontrola pomocného lešení 

Pomocné lešení od firmy Doka se bude především využívat při bednění vodorovných 

konstrukcí, u svislých konstrukcí se bude používat kozové pomocné lešení. 

Kontrolu provádí mistr průběžně během výstavby.  

U pomocného lešení od firmy Doka se bude kontrolovat především jeho stabilita a 

správnost sestavení. Dále se bude kontrolovat zajištění proti pádu osob z lešení, které bude 

formou zábradlí výšky 1,1 m.  

U pomocného kozového lešení bude především kontrolována vzdálenost mezi 

podpěrnými kozami a potom desky použité pro podlážky. Kozové podpěry musí být od sebe 

vzdáleny na tolik, aby při pohybu osob po podlážkách nedocházelo k žádným nežádoucím 

průhybům desek. Vzdálenosti mezi podpěrnými kozami se budou lišit podle použitých 

tlouštěk desek na podlážky. 
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9.2.6 Kontrola uložení výztuže 

Kontrola bude prováděna dle projektové dokumentace podle výkresů výztuže 

jednotlivých konstrukcí. U výztuže bude kontrola zahrnovat kontrolu správnosti vyvázání dle 

PD, dále bude kontrolováno krytí výztuže zajištěné distančními tělísky, osová vzdálenost 

výztuže, výška armokošů, vzdálenost mezi dolní a horní výztuží, počet, čistota a délky prutů, 

délky převazů a řádné provázání prvků výztuže. Dále budou zkontrolovány uložené speciální 

prvky výztuže jako např. smykové trny a koroze výztuže koroze výztuže, kdy povolená 

koroze je pouze povrchová, pokud bude koroze hloubková a z armatury se budou odlupovat 

ocelové okuje, bude se muset výztuž odstranit. 

Spojení výztuží bude stykováním se svázáním pomocí vázacích drátů nebo 

svařováním. U styků svařovaných se bude provádět kontrola svarových spojů. Svařování je 

dovoleno pouze u oceli pro výztuž kvalifikované jako svařitelná. Nosné spoje smí provádět 

pouze svářeč s platným svářečským průkazem. Nenosné spoje je možno provádět jako bodové 

spoje.  

Svary se kontrolují prohlídkou vzhledu svaru, kde se kontrolují předepsané rozměry, 

hladkost povrchu, provaření kořene svaru- zjišťují se viditelné vady, vruby, trhlinky, 

nezavařené krátery. 

U styků se bude kontrola provádět dle norem ČSN EN 10 080 a ČSN EN 13670 – Provádění 

betonových konstrukcí. 

Dle normy ČSN EN 10 080 jsou uvedeny povolené odchylky poloh styků podélných 

prutů ve směru jejich délky, které nesmějí překročit ± 30 mm. A dále jsou v této normě 

uvedeny mezní odchylky poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě, 

které nesmějí překročit danou vzdálenost o ±5 mm při průměru prutů do 40 mm a ±10 mm při 

průměru prutů nad 40 mm. 
 

 
Obrázek 91 - Odchylky stykování výztuže (18) 

 

Další mezní odchylky dané normou ČSN EN 10 080 se týkají polohy jednotlivých prutů 

výztuže, vzdáleností mezi jednotlivými nosnými prvky výztuže, mezi jednotlivými vrstvami 

výztuže, mezi třmínky nosníků a sloupů, mezi rozdělovacími pruty jednoho směru a tloušťky 

krycí vrstvy betonu. Tyto hodnoty se nesmějí lišit od hodnot předepsaných v PD více než o 

±20% nejvíce však o 30 mm. 

Mezní odchylky polohy výztuže udává také norma ČSN EN 13670 – Provádění betonových 

konstrukcí a jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Obrázek 92 - Odchylky uložení výztuže (18) 

 

Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí či mistr za přítomnosti technického dozoru a 

statika. U stěn a sloupů budou kontroly prováděny před zabedněním konstrukce, u 

vodorovných konstrukcí potom před betonáží. O kontrolách bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

9.2.7 Kontrola čistoty pracovní spáry 

Pracovní spára, na kterou se bude ukládat betonová směs, bude vyčištěná od nečistot, 

pilin, odřezků, kovových částí a olejů. Kontrolu provede mistr společně s technickým 

dozorem investora. 

O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  

9.2.8 Kontrola ukládání a zhutňování čerstvé betonové směsi svislých konstrukcí 

Před betonáží se zkontroluje stabilita bednící konstrukce, čistota bednění a tuhost 

armokošů. 

Betonová směs bude ukládána z maximální výšky 1,5 m v souvislých vodorovných 

vrstvách pomocí autočerpadla. Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k poškození bednění 

nebo výztuže. Při přerušení prací se nesmí pokračovat, pokud beton nabyl pevnosti více 

než 3,5 MPa. V takové případě se musí počkat minimálně 18 hodin a pokračovat dále od 

vytvořené pracovní spáry. 

Hutnění betonu probíhá ihned po uložení betonové směsi. Vpichy je nutno vést tak, 

aby nedošlo ke styku vibrátoru s výztuží a konstrukcí bednění. Vibrace se ukončí ve chvíli, 

kdy se mezery na povrchu betonové směsi zaplní cementovou maltou. Pro vibrování bude 

použit ponorný vibrátor s max. průměrem hlavice 40 mm. Vzdálenost sousedních ponorů 

vibrátoru nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka 

zhutňované vrstvy musí být max. 1,25 násobek účinné délky hlavice. Nesmí také dojít 

k převibrování betonové směsi, to by se projevilo vyloučením cementového mléka na 

povrchu.  
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Během ukládání a zhutňování betonové směsi se musí beton chránit proti 

nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. Ochrana proti 

nepříznivým povětrnostním podmínkám bude zajištěna zakrýváním betonové směsi.  

V 1. PP, kde je navržen systém „bílé vany“ budou kontrolovány především pracovní spáry a 

řízené spáry v betonové konstrukci. Všechny spáry budou opatřeny dle PD bobtnavým 

těsnícím páskem a injektážní hadičkou. 

Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a o kontrole provede zápis 

do stavebního deníku. 
 

9.2.9 Kontrola ošetřování betonu  

Kontrola ošetřování betonu bude probíhat během tuhnutí a tvrdnutí betonu. Kontroluje 

se způsob ochrany a ošetření před rychlým vysycháním betonu, kde provedené opatření proti 

rychlému vysychání bude kropením nebo zakrytím parotěsnými plachtami. V zimním období 

se bude kontrolovat ochrana konstrukce před vyplavováním částic betonové směsi při dešti, 

před působením nízkých teplot a mrazu. Ochrana bude také proti vibracím a nárazům. 

Součástí kontroly je i kontrola dodržení technologické přestávky, která je pro betony do třídy 

C25/30 4 dny a pro betony vyšší třídy 3 dny.  

Kontrolu provádí průběžně mistr. 

 

 
Obrázek 93 - Nejkratší doba ošetřování betonových konstrukcí (18) 

9.2.10 Kontrola pevnosti betonu 

Po uplynutí technologické přestávky by měl mít beton dostatečnou pevnost danou 

normou, aby se mohla konstrukce odbednit. Tvrdost betonu se bude kontrolovat pomocí 

Schmidtova kladívka.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr se statikem a technickým dozorem 

investora a o provedené zkoušce se provede zápis do stavebního deníku. 
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Postup kontroly Schmidtovým kladívkem: 

Tvrdoměr Schmidt se přiloží na zkušební plochu tak, aby se razník opřel kolmo na 

zkoušený povrch betonu. Plynule se zvyšuje tlak na razník, dokud ocelový beran nevyvodí 

ráz. Po té se zaznamená velikost odrazu. 

Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a o kontrole provede zápis do 

stavebního deníku. 

9.2.11 Kontrola odbednění svislých konstrukcí 

Po uplynutí technologické přestávky se zahájí odbednění konstrukcí, při kterém se 

bude kontrolovat manipulace s bedněním, jeho čištění, poškození a ukládání. Dále se bude 

kontrolovat kvalita povrchu odbedněné konstrukce, výskyt štěrkových hnízd, vyčnívající 

výztuž, odpadlé rohy konstrukce, atd. Zjištěné závady se ihned odstraní. U konstrukce 

systému „bílé vany“ se zkontroluje její těsnost. V případě netěsnosti se provede dodatečná 

injektáž pomocí zabudovaných injektážních hadiček. 

9.2.12 Kontrola geometrie svislých konstrukcí 

Kontrolu svislosti stěn provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr podle mezních 

odchylek uvedených v normě ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, které jsou 

uvedeny v tabulce na obr. 81 - Mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny. O provedené 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 
Obrázek 94 - Odchylky svislých konstrukcí (18) 
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9.2.13 Kontrola bednění vodorovných konstrukcí 

Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a bude se kontrolovat manipulace 

s matriálem, správnost sestavování bednění dle technologického postupu a výkresu skladby. 

Použité materiály a především těsnost bednění, nesmí být mezi deskami mezery, a 

vodorovnost bednění, kde mezní odchylka vodorovnosti je uvedena v tabulce z normy ČSN 

73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1 Přesnost osazení. 

O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Dále bude provedena kontrola podpěrné konstrukce bednění. Kontrola podpěrné 

konstrukce bednění bude prováděna podle výkresu skladby stropu a bude zahrnovat kontrolu 

polohy podpěrné konstrukce, únosnosti podpěrných prvků, svislost podpěr, které musí být 

uloženy na dostatečně únosném a pevném podkladu, příp. být řádně podloženy. Vzdálenost 

mezi jednotlivými podpěrami. Ve vyšších podlažích musí svislé podpěry stát svisle nad 

sebou.  

Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr společně s geodetem a statikem a o 

výsledku kontroly provedou zápis do stavebního deníku. 
 

 
Obrázek 95 - Odchylky bednění vodorovných konstrukcí (17) 

9.2.14 Kontrola uložení výztuže 

Viz odstavec 9.2.6 Kontrola uložení výztuže 

9.2.15 Kontrola čistoty pracovní spáry 

Viz odstavec 9.2.7 Kontrola čistoty pracovní spáry 

9.2.16 Kontrola ukládání a zhutňování betonové směsi vodorovných konstrukcí 

Betonová směs bude ukládána z maximální výšky 1,5 m v souvislých pruzích pomocí 

autočerpadla. U průvlaků se bude betonová směs ukládat ve směru průvlaku. Při ukládání 

betonové směsi nesmí dojít k poškození bednění nebo výztuže. Při přerušení prací se nesmí 

pokračovat, pokud beton nabyl pevnosti víc než 3,5 MPa. V takové případě se musí počkat 

minimálně 18 hodin a pokračovat dále od vytvořené pracovní spáry. 

Hutnění betonu probíhá ihned po uložení betonové směsi. Vpichy je nutno vést tak, 

aby nedošlo ke styku vibrátoru s výztuží a konstrukcí bednění. Vibrace se ukončí ve chvíli, 

kdy se mezery na povrchu betonové směsi zaplní cementovou maltou. Pro hutnění čerstvého 

betonu průvlaků bude použit ponorný vibrátor s max. průměrem hlavice 40 mm. Vzdálenost 

sousedních ponorů vibrátoru nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti 

vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy musí být max. 1,25 násobek účinné délky hlavice. 

Nesmí také dojít k převibrování betonové směsi, to by se projevilo vyloučením cementového 

mléka na povrchu. Zhutnění betonové desky se provede vibrační deskou. V případě potřeby 

se povrch betonu srovná a vyhladí ocelovými hladítky tak, aby byly dodrženy mezní odchylky 

pro rovinnost povrchu konstrukce, které jsou uvedeny v tabulce na obrázku 85. Během 
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ukládání a zhutňování betonové směsi se musí beton chránit silnému větru, mrazu, vodě, dešti 

a sněhu. Ochrana proti nepříznivým povětrnostním podmínkám bude zajištěna zakrýváním 

betonové směsi. 

Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a o kontrole provede zápis 

do stavebního deníku. 
 

 
Obrázek 96 - Odchylky rovinnosti povrchu betonových vodorovných konstrukcí (18) 

9.2.17 Kontrola ošetřování betonu  

Viz odstavec 9.2.9 Kontrola ošetřování betonu  

9.2.18 Kontrola pevnosti betonu 

Viz odstavec 9.2.10 Kontrola pevnosti betonu 

9.2.19 Kontrola odbednění vodorovných konstrukcí 

Po uplynutí technologické přestávky se zahájí odbednění konstrukcí. Částečné odbednění 

může začít po nabytí 70% předepsané návrhové pevnosti betonu. Úplné odbednění se provede 

po dosažení 100% pevnosti betonu. Pevnost betonu stanovíme pomocí Schmidtova kladívka 

(postup viz Kontrola pevnosti betonu). Při odbednění se bude kontrolovat manipulace 

s bedněním, jeho čištění, poškození a ukládání. Dále se bude kontrolovat kvalita povrchu 

odbedněné konstrukce, výskyt štěrkových hnízd, vyčnívající výztuž, odpadlé rohy konstrukce, 

atd. Zjištěné závady se ihned odstraní.  

Kontrolu provádí průběžně hlavní stavbyvedoucí nebo mistr. V případě závad se provede 

zápis do stavebního deníku. 
 

9.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

9.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 

Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora, 

příp. investorem a s geodetem. Kontrola bude probíhat podle ČSN EN 13670 – Provádění 

betonových konstrukcí a normy ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě, 

kontrola ve výstavbě část 3: Pozemní stavební objekty. Zde jsou na obrázcích uvedeny 

z těchto norem mezní odchylky pro rovinnost a svislost betonových konstrukcí. 

Kontrola rovinnosti a svislosti měřením probíhá vždy ve třech místech kontrolovaného 

prvku (stěna, podlaha, otvor, atd.) a to 100 mm od kraje a uprostřed kontrolovaného prvku. 

Kontrolovaná místa musí odpovídat maximálním dovoleným odchylkám uvedených níže v 

tabulkách.  
 

.  
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Obrázek 97 - Odchylky pro základy (18) 
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Obrázek 98 - Odchylky pro svislé konstrukce (18) 
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Obrázek 99 - Odchylky pro vodorovné konstrukce (18) 
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Obrázek 100 - Odchylky povrchu konstrukce (18) 
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Obrázek 101 - Odchylky umístění otvorů (18) 

 
Obrázek 102 - Odchylky budovy (19) 
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9.3.2 Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech 

Kontrola bude provedena v laboratoři pro zkoušení stavebních materiálů. Kontrolu 

zajistí hlavní zhotovitel v nezávislé odborné laboratoři. Kontrolovat se budou zhotovené 

zkušební krychle ze vzorků dodaného betonu na stavbu. Budou provedeny zkoušky, které 

stanoví přesné mechanické vlastnosti betonu dodaného na stavbu. Zjištěné mechanické 

vlastnosti musí odpovídat požadavkům uvedených v PD. O zkouškách budou vyhotoveny 

protokoly, které budou zkontrolovány a schváleny stavbyvedoucím a investorem. 

O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

9.3.3 Kontrola povrchu betonu 

Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora 

nebo s investorem. Kontrola rovinnosti povrchu se nebude provádět, protože proběhla 

v předešlé kontrole geometrické přesnosti. Kontrolovat se bude, zda se na konstrukci 

nevyskytují nežádoucí praskliny nebo stěrková hnízda, či jiné nedostatky. V případě závad se 

provede ihned návrh opravy a termín provedení opravy konstrukce. 

9.3.4 Kontrola ucelené konstrukce 

Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora 

nebo s investorem. Kontrola ucelené konstrukce bude zahrnovat kontrolu kompletnosti 

zhotovené konstrukce dle projektové dokumentace, konstrukce musí obsahovat všechny 

prvky a materiály, které jsou projektovou dokumentací předepsány. Dále bude kontrolována 

kvalita provedení konstrukcí, a zda nejsou žádné viditelné poruchy. 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku a provede se předání stavební 

konstrukce investorovi nebo technickému dozoru investora. 
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 Cílem této kapitoly je vyhledat a vyhodnotit pracovní rizika při provádění 

železobetonových monolitických konstrukcí a stanovit základní podmínky k bezpečnostnímu 

zajištění daných rizik na stavbě Komerčního domu společně se zajištěním pracovní 

bezpečnosti na staveništi. 

10.1 Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu aktuální právní předpisy v platném znění 

z oblasti bezpečnosti práce, především: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

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

práci 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o BOZP na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o BOZP při práci ve výškách 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., o poskytování OOPP 

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., o technických požadavcích na OOPP 

- Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., o evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., o organizaci práce při dopravě dopravními prostředky 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a signálů 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., o BOZP při svařování a nahřívání živic 

10.1.1 Základní povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP 

Zaměstnanec musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které patří 

zejména: 

- Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 

nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady  spolupráce 

s ostatními zaměstnanci, 

- plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených  prací, 

plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly, 

- dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní 

předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, 

- dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost 

a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při 

práci, 

- plnit ustanovení Plánu BOZP, s kterým byl prokazatelně seznámen, 

- účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí, 

- podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým  zkouškám 

stanoveným zvláštními právními předpisy, 

- dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného 

chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 
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- dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 

prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 

zařízení, 

- dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 

- nepožívat alkoholické nápoje a neužívat jiné návykové látky na pracovištích, 

- nevstupovat pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek na 

pracoviště zaměstnavatele, 

- oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly 

ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit na jejich 

odstraňování, 

- bezodkladně (nejpozději do konce pracovní směny) oznamovat svému nadřízenému 

svůj pracovní úraz a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin, 

- bezodkladně oznamovat svému nadřízenému úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, 

a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin, 

- podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod 

vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 

- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti, 

- nesmí uvádět do chodu a nepoužívat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho 

nebezpečném dosahu další pracovníci, 

- nesmí uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno 

některé ochranné zařízení, 

- nesmí pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor 

stroje a pracoviště dostatečně osvětleno, 

- nesmí přemísťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zařízení, 

pokud to není výrobcem povoleno, 

- nesmí pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou 

řidiče dopravních prostředků, 

- nesmí zavěšovat břemena na špičku háku zdvihacích zařízení, 

- nesmí provádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které 

vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač, atd.), 

- nesmí provádět práce, pro které nemá předepsanou zdravotní způsobilost, 

- musí dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 

- musí dodržovat protipožární opatření, 

- musí ochraňovat životní prostředí. 

10.1.2 Povinnosti vedoucích zaměstnanců 

Vedoucí zaměstnanci (stavbyvedoucí, mistři) jsou zejména povinni: 

- Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště, 

- vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními 

prostředky (OOPP), 

- seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle 

náročnosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich 

týká, 

- koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby a dalšími 

subdodavateli, o předání staveniště (pracoviště) vyhotovit zápis, s přijatým opatřením 

seznamovat příslušné pracovníky, 

- přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a  při 

zhoršení pracovních podmínek, 

- při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách určit potřebná opatření 

k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky, 
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- ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstup 

nepovolaných osob do ohroženého prostou do doby odstranění zdroje nebezpečí, 

- před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění a výztuže se 

zápisem do stavebního deníku, 

- příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném 

zatvrdnutí, 

- provádět denní prohlídky zařízení staveniště a pracovišť s ohledem na BOZP 

a správnost provádění stavebních prací. 

10.2 Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci, zaměstnanci subdodavatelů 

a ostatní osoby zdržující se s jeho souhlasem na stavbě budou používat příslušné OOPP. Dále 

odpovídá za kontrolu používání OOPP a jejich funkčnost. Za vybavení zaměstnanců 

subdodavatelů předepsanými OOPP odpovídá vždy příslušný subdodavatel. 

Je zákaz používat nestandardní či jinak upravované (neatestované) OOPP, což platí 

pro všechny účastníky výstavby. Všechny OOPP musí být označeny značkou CE ve smyslu 

NV č. 21/2003 Sb. 

10.2.1 OOPP používané na pracovišti 

- ochrana hlavy – ochranná přilba na všech pracovištích 

- ochrana nohou – obuv s ocelovou tužinkou a stélkou 

- ochrana zraku nebo obličeje – ochranné brýle, obličejové štíty 

 tváření, broušení, rozbrušování, 

 nebezpečí oslnění - sluneční brýle (jeřábník, řidič, strojník).  

- ochrana sluchu – chrániče sluchu 

 obsluha strojů s vysokou hlukovou zátěží 

- ochrana těla, paží a rukou – ochranné oděvy s logem dodavatelské firmy 

- ochranné rukavice 

 pětiprsté kožené rukavice pro veškeré stavební práce 

 antivibrační rukavice při práci s ponorným vibrátorem 

 rukavice proti prořezu a propíchnutí při manipulaci se špičatými 

a ostrohrannými předměty 

- reflexní vesta s názvem dodavatelské společnosti 

- vyztužená vesta – ochrana břišních partií 

 obsluha při práci s okružní pilou 

  

 Je zákaz používat nestandardní či jinak upravované (neatestované) OOPP (zastřižené 

montérky apod.), což platí pro všechny účastníky výstavby. 

 

Ochrannou přilbu musí zaměstnanci používat vždy a na celém pracovišti. Místa a 

činnosti, při kterých se ochranná přilba nemusí používat, musí být vypsány ve Stavebním 

deníku a zaměstnanci s tímto pokynem musí být prokazatelně seznámeni. 

Techničtí zaměstnanci a návštěvy musí vždy při jakémkoliv pohybu a práci na 

pracovišti používat ochrannou přilbu, reflexní vestu a pracovní obuv. Zákaz pohybu těchto 

zaměstnanců v sandálech, lodičkách či jiné lehké obuvi! 

Reflexní vestu musí zaměstnanci používat vždy při pohybu po pracovišti. Lze ji 

nahradit ochranným pracovním oděvem s reflexními ochrannými prvky. 
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Zákaz používání reflexní vesty při použití otevřeného plamene, při svařování 

a používání zařízení vyvíjející jiskry! 

10.3 Zajištění BOZP na staveništi 

Vstupní brána na staveniště bude označena značkou zakazující vstup nepovolaným 

osobám a staveniště bude oploceno mobilním plechovým plotem výšky 2,0 m. U vstupu na 

staveniště bude vyvěšena bezpečnostní tabule, která bude informovat osoby vstupující na 

staveniště před možným nebezpečím, bude obsahovat informace o používání OOPP, důležitá 

telefonní čísla a zákazy platící na staveništi. Příklad bezpečnostní tabule viz obrázek č. 103 – 

Příklad bezpečnostní tabule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V případě požáru bude sloužit jako ohlašovna požáru kancelář stavbyvedoucího. 

Každý obytný stavební kontejner bude vybaven přenosným hasicím přístrojem. Na kanceláři 

stavbyvedoucího bude umístěna tabule s důležitými telefonními čísly, kde budou uvedena 

telefonní čísla: 

- Policie ČR    158 

- Městské policie   156 

- Hasičů     150 

- Záchranné služby   155 

- Hlavního stavbyvedoucího 

- Stavbyvedoucího 

- Koordinátora BOZP a PO 

- Správce pro poruchy elektrického proudu 

- Správce pro poruchy plynovodu 

- Správce pro poruchy vodovodu  

 

Obrázek 103 - Příklad bezpečnostní tabule 
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Dále bude staveniště vybaveno minimálně třemi lékárničkami pro první pomoc, kde 

dvě sady lékárniček budou umístěny v obytném kontejneru staveniště sloužícím jako šatny 

pro pracovníky a jedna bude umístěna v kanceláři stavbyvedoucího. Pracovníci budou 

proškoleni o poskytnutí první pomoci. Jak poskytnout první pomoc je sepsáno 

v příloze č. 10 – Poskytnutí první pomoci. 

Lékárničky budou umístěny v pevném obalu. K vedení lékárničky bude určena, a do 

evidenčního sešitu zapsána, osoba odpovědná za stav lékárničky. Tato osoba bude dále 

odpovědná za vedení záznamů o vydaných a doplněných léčivech. Do evidenčního sešitu 

bude tato osoba dále zapisovat veškeré údaje o stavu lékárničky. 

10.3.1 Vybavení lékárničky 

Léčiva: 

- acylpyrin tablety 10 ks x 0,5 g       2 ks 

- Carbo medicinalis – střevní adorbens 20 ks      1 ks 

- dezinfekční roztok ve spreji        1 ks 

- Opthal  - (Opthalmoseptonex)       1 ks 

 

Obvazový a jiný zdravotnický materiál: 

- gáza hydrofilní sterilní lisovaná 20 cm x 2 m     3 ks 

- náplast hladká 2,5 cm x 5 m        1 ks 

- náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm       6 ks 

- obinadlo hydrofilní 8 cm x 5 m       2 ks 

- obinadlo elastické 10 cm x 5 m       1 ks 

- obinadlo škrticí pryžové (délka 70 cm)      2 ks 

- obvaz hotový sterilizovaný č. 2       3 ks 

- obvaz hotový sterilizovaný č. 3       5 ks 

- obvaz hotový sterilizovaný č. 4       5 ks 

- gáza sterilní 7,5 cm x 7,5 cm        1 ks 

- šátek trojcípý          3 ks 

- vata obvazová (50 g)         1 ks 

 

Zdravotnické a různé pomůcky: 

- rouška resuscitační         1 ks 

- rukavice pryžové chirurgické        10 ks 

- nůžky pro domácnost         1 ks 

- špendlíky zavírací v antikorozní úpravě      10 ks 

- pinzeta           1 ks 

- evidenční sešit         1 ks 

 

Součástí lékárničky bude také postup při vzniku úrazu nebo poškození zdraví na 

pracovišti. 
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Postup při vzniku úrazu: 

1. Poskytnout první pomoc s ohledem na vlastní bezpečnost a zdraví, 

2. použít dostupné prostředky (skříňka první pomoci, lékárnička v pevném obalu), 

3. volat odbornou pomoc (155), 

4. zraněného nikam netransportovat – vyčkat na místě se zraněným do příjezdu odborné 

pomoci, 

5. záchranná služba převezme zraněného a zvolí způsob dalšího ošetření, transportu a 

směrování, 

6. informovat vedení stavby, nadřízené, 

7. úraz ihned zapsat do Knihy úrazů, zaznamenat veškeré okolnosti + příp. 

fotodokumentace, 

8. informovat technika BOZP a PO. 

 

Podrobnější popis zajištění BOZP na staveništi je sepsán v tabulce č. 52 – Plán rizik 

a BOZP železobetonových monolitických konstrukcí. 

10.4 Plán rizik a BOZP 

V tabulce jsou vypsány možné rizika vznikající na staveništi a na pracovištích během 

provádění železobetonových monolitických konstrukcí. Dále je zde popsáno zajištění rizika a 

bezpečnostní opatření v rámci stavby Komerčního domu. 

 

RIZIKO ZAJIŠTĚNÍ RIZIKA 
BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ 

Zajištění staveniště proti 

vstupu nepovolaných osob 

Oplocení staveniště výšky 

2,0 m se značkou zákazu 

vstupu nepovolaných osob 

- Staveniště bude oploceno 

mobilním plechovým plotem 

výšky 2,0 m 

- Na vstupní bráně na 

staveniště bude značka 

zakazující vstup 

nepovolaným osobám 

Zajištění bezpečnosti třetích 

osob v okolí staveniště 

Školení pracovníků před 

zahájením prací a 

důsledné dodržování 

bezpečnostních pokynů 

- Manipulace věžového jeřábu 

s břemenem mimo staveniště 

je zakázána 

- V okolí staveniště na 

chodnících budou umístěny 

značky, informující v 

dostatečném předstihu 

chodce, o poloze staveniště a 

o nutnosti přejít na protější 

chodník 

- Okolo staveniště v dopravní 

komunikaci budou umístěny 

značky informující řidiče a 

vjezdu a výjezdu ze 

staveniště, o zúžené dopravní 

komunikaci a snížené 

rychlosti na 30 km/h 

- Okolo oplocení staveniště 

zasahujícího do dopravní 
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komunikace budou umístěny 

sloupky se světelnou 

signalizací, které budou 

navádět řidiče bezpečně 

okolo staveniště 

- Vstup na staveniště 

nepovolaných osob bude 

zakázán 

- Manipulace s výložníkem 

betonového čerpadla mimo 

prostor staveniště je 

zakázána 

Obsluha strojů Školení pracovníků před 

zahájením prací. Obsluha 

strojů se musí prokázat o 

způsobilosti provozovat 

daný stroj 

- Pracovníci absolvují školení 

o bezpečnosti před 

zahájením prací 

- Se stroji budou manipulovat 

pouze určené osoby, které 

mají oprávnění ovládat daný 

stroj 

- Každý stroj bude před jeho 

použití zkontrolován 

obsluhou a jeho stav se 

zapíše do strojního deníku 

stroje 

- Po skončení prací bude stroj 

zajištěn, aby nedošlo 

k samovolnému pohybu 

stroje a nezpůsobil tak škodu 

na majetku nebo na zdraví 

jiných osob 

- V případě úniku 

nebezpečných látek ze stroje 

se tento fakt zapíše do 

strojního deníku a závada 

bude ihned opravena a 

havárie odstraněna 

- Obsluha stroje zodpovídá za 

stabilitu stroje 

- Pokud bude mít stroj 

signalizační světlo, pak bude 

zapnuté při chodu stroje 

- Je zákaz pohybu pracovníků, 

kromě obsluhy stroje, 

v ohroženém prostoru 

v okolí stroje, který je dán 

maximálním dosahem stroje 

zvětšeným o 2,0 m 

Skladování a manipulace 

s materiálem 

Dodržování pracovních 

postupů a návodů na 

skladování a používání 

- Plochy pro skládku materiálu 

budou určeny 

stavbyvedoucím dle 
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OOPP provádění technologických 

etap výstavby 

- Plochy budou umístěny na 

únosném a odvodněném 

podkladu tvořeném 

silničními betonovými 

panely nebo asfaltovou 

vozovkou 

- Materiál musí být uložen na 

podkladcích minimálně ve 

dvou místech tak, aby 

nedošlo k deformaci 

uloženého materiálu a ztrátě 

stability 

- Maximální výška 

stohovaného materiálu bude 

2,0 m 

- Každý skladovaný materiál 

bude opatřen štítkem 

- Dle potřeby bude materiál 

skladován přímo na 

konstrukci budovy vždy po 

konzultaci se statikem a na 

bezpečných místech 

v dostatečné vzdálenosti od 

okrajů stavby 

Pád uskladňovaného materiálu 

na zaměstnance či jinou osobu  

Správné skladování 

určené podle pracovních 

postupů a návodů na 

manipulaci a skladování s 

materiálem 

- Skladovaný materiál musí 

být vždy uložen tak, aby po 

celou dobu jeho uložení byla 

zachována stabilita 

uloženého materiálu a 

nedošlo k znehodnocování 

materiálu 

- Materiál bude ukládán na 

skládky materiálu, do 

skladového kontejneru nebo 

přímo na konstrukce budovy 

(vždy po konzultaci se 

statikem) 

- Materiál v blízkosti 

staveništních komunikací 

neukládat do stohů 

Zvedací prostředky materiálu Obsluha školeným 

pracovníkem 

s oprávněním obsluhovat 

věžový jeřáb 

- Věžový jeřáb bude umístěn 

na únosném podloží na 

betonových panelech 

- Při manipulaci jeřábu bude 

zakázán vstup do 

nebezpečného prostoru 

určeného okolí jeřábu 

stavbyvedoucím, kdy by 
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mohlo dojít k přimáčknutí, 

naražení nebo zachycení 

zaměstnance 

- Po ukončení práce 

s věžovým jeřábem bude 

jeřáb zajištěn proti vstupu 

nepovolaným osobám 

uzamčením kabiny a bude 

uvolněna brzda jeřábu pro 

možnost samovolného 

otáčení výložníku ve směru 

větru 

- Manipulace jeřábu 

s břemenem mimo prostor 

staveniště je přísně zakázáno 

Zasažení zaměstnance 

padajícím matriálem při práci 

pod zdvihacím zařízením 

Použití OOPP a hlídání 

prostoru pod 

manipulovaným 

břemenem, kam je vstup 

zakázán 

- Zákaz manipulace 

s břemenem nad osobami a 

místy, kde se osoby zdržují 

- Zákaz pohybu osob pod 

manipulovaným břemenem a 

v jeho blízkosti 

- Vázání břemen bude 

provádět pouze osoba 

s odbornou způsobilostí a 

vazačským průkazem 

- Používání bezpečných 

vázacích prostředků 

s dostatečnou únosností 

- Před použitím vázacích 

prostředků provést kontrolu 

jejich stavu 

- Komunikace vazače 

s jeřábníkem bude přes 

vysílačku 

Nebezpečí přetížení jeřábu 

z neznalosti či neoznačené 

hmotnosti břemene 

Dodržovat pracovní 

postupy a návod k obsluze 

jeřábu 

- Zařízení jeřábu bude 

opatřeno proti přetížení 

- Přetěžovat věžový jeřáb je 

zakázáno 

- Zátěž a protizávaží zajistit 

tak, aby nedošlo ke změně 

hmotnosti vlivem působení 

povětrnostních vlivů 

- Hmotnosti zátěže a 

protizávaží musí být vždy 

vyznačeny 

- Břemene bez označení 

hmotnosti přepravovat až po 

konzultaci se statikem 

Pád vazače z výšky Školení vazačů před 

zahájením prací, 

- Zavěšování a vázání břemen 

je nutné provádět vždy ze 
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používání OOPP zabezpečených pracovních 

podlah 

- Je zakázáno seskakovat 

z vyvýšených pracovních a 

pochůzných ploch, žebříků, 

apod. 

- Budou používány vhodné 

prostředky pro usměrnění 

břemene 

- Při vykládce nákladních 

automobilů je zakázáno stát 

na postranicích vozidla 

Pád, naražení různých částí 

těla po pádu, podvrtnutí nohy 

při chůzi, zachycení o různé 

překážky a vystupující prvky 

v prostorách staveniště 

Udržování čistoty 

staveniště a bezpečného 

stavu povrchu podlah a 

komunikací 

- Udržování, čistění a úklid 

podlah, pochůzných ploch a 

komunikací na staveništi a 

pracovištích 

- Udržování komunikací a 

průchodů volných bez 

překážek a bez zastavování 

stavebním materiálem a 

provozním zařízením 

- Elektrické přívody vést 

pokud možno mimo 

komunikace, příp. je opatřit 

označenou pochozí ochranou 

- Pracovníci jsou povinní 

používat nepoškozenou a 

vhodnou pracovní obuv a 

ostatní osobní ochranné 

pracovní prostředky (OOPP) 

- Staveniště bude dostatečně 

osvětleno halogenovými 

svítidly 

- Pokud se vyskytnou 

vystupující prvky do 

komunikací na staveništi, o 

které se bude moci zachytit, 

budou neprodleně 

odstraněny a zabezpečeny 

Uklouznutí při chůzi po 

terénu, blátivých, zasněžených 

a namrzlých komunikacích a 

na venkovních staveništních 

prostorách 

Udržování čistoty 

komunikací, ochrana 

pracovníků proti 

uklouznutí v zimním 

období protiskluzovým 

posypem 

- Komunikace se budou čistit 

a udržovat v čistotě 

především v zimním období 

a za deštivého počasí 

- V zimním období se 

z komunikací bude 

odstraňovat námraza, sníh a 

komunikace se budou sypat 

protiskluzovým posypem 

Propíchnutí chodidla hřebíky 

a prořezání podrážky obuvi 

Používání OOPP – vhodné 

a nepoškozené pracovní 

- Pracovníci jsou povinni 

používat OOPP, především 
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jinými ostrohrannými částmi obuvi s pevnou podrážkou vhodnou pracovní obuv 

s pevnou podrážkou a 

ocelovou špicí 

- Ostrohranným materiál 

(hřebíky, části bednění, 

vybouraný materiál 

s hřebíky, atd.) ihned uklidit 

a odstranit 

Pády osob do prohlubní, 

šachet, otvorů a prostupů. 

Propadnutí nedostatečně 

pevnými a únosnými poklopy 

a přikrytím otvorů 

Zakrytí prohlubní, šachet, 

otvorů a prostupů 

deskovými poklopy 

s dostatečnou únosností a 

označení informující 

nebezpečí propadnutí a 

zákazu vstupu na poklop 

- Veškeré prohlubně, šachty a 

otvory budou zakryty 

deskovým poklopem, který 

bude zajištěn proti posunutí 

přibytím ke konstrukci a 

označen značkou informující 

nebezpečí propadnutí a 

zakazující vstup na poklop 

- Prostupy stropní konstrukcí 

s plochou menší než 2,5 m
2
 

budou po odbednění stropní 

konstrukce zakryty 

dřevěnými poklopy a 

označeny stejně jako zakrytí 

prohlubní, šachet a otvorů 

- Prostupy stropní konstrukcí 

větší než 2,5 m
2
 budou na 

svém okraji opatřeny 

zábradlím výšky 1,1 m 

Pády pracovníků při vstupu do 

objektu, ze schodů a žebříků a 

uklouznutí na těchto 

konstrukcích 

Pracovníci před zahájením 

prací projdou školením a 

budou používat OOPP a 

budou komunikace 

staveniště udržovat v 

čistotě 

- Bude zřízen vstup do objektu 

s jednostranným zábradlím a 

protiskluznými zarážkami ve 

vzdálenosti 50 cm 

- Po uložení a uchycení 

prefabrikovaných 

schodišťových ramen a po 

souhlasu statika budou 

pracovníci schodiště 

využívat pro výstup do 

jednotlivých pater stavby 

- Při vystupování po schodišti 

nebo rampách se budou 

pracovníci přidržovat madel 

a při výstupu po žebříku 

příčlí 

- Povrchy komunikací se 

budou udržovat v čistotě a 

pořádku bez nánosů bahna a 

námrazy 

- Před vstupem na žebřík je 

pracovník povinen očistit 

svoji obuv 
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- Bude se udržovat volný 

průchodný prostor 

Pád pracovníka při výstupu a 

sestupu na zvýšená místa 

práce 

Výstup a sestup na 

zvýšená pracovní místa 

bude zajištěn pomocí 

žebříků 

- Zvýšená pracovní místa 

budou na stavbě Komerčního 

domu pouze betonářské 

plošiny, na které bude 

zajištěn výstup pomocí 

žebříků 

- Žebřík bude pevně spojen 

s konstrukcí betonářské 

plošiny a ve spodní části na 

podkladní konstrukci bude 

zajištěn proti posunutí 

Přehřátí a úpal v letním 

období 

Pitný režim a přestávky - Dodavatel stavby zajistí 

dostatečný přísun tekutin 

- Budou určeny bezpečnostní 

přestávky, které budou 

pracovníci dodržovat 

- Pracovníci budou povinni 

používat OOPP – pokrývky 

hlavy 

Prochladnutí organismu 

během zimního období 

Ohřívárna, teplé nápoje, 

přestávky a oblečení 

- Během zimního období bude 

jako ohřívárna pro 

pracovníky sloužit šatna pro 

pracovníky, která bude 

vybavena elektrický topným 

zařízením 

- Dodavatel stavby zajistí 

pracovníkům teplé pracovní 

oblečení 

- Budou určeny bezpečnostní 

přestávky, které budou 

pracovníci dodržovat 

- Při teplotě pod -10°C budou 

práce přerušeny 

- Na staveništi budou 

k dispozici teplé nápoje, 

které zajistí dodavatel stavby 

Pád předmětu a materiálu 

z výšky 

Podlahové zarážky u 

zábradlí a chráněný 

prostor pod pracovištěm 

- Na stavbě jsou všichni 

účastníci povinni nosit 

ochrannou přilbu 

- Skladovaný materiál, 

předměty a nářadí ve 

výškách je nutno skladovat 

tak, aby nemohlo dojít k jeho 

sklouznutí nebo shození 

větrem 

- Okraje konstrukcí opatřená 

zábradlím budou opatřeny 

zároveň i zarážkou u podlahy 
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výšky 200 mm 

- Prostor pod místem práce ve 

výškách bude ohraničeno 

zábradlím a označeno 

značkami informujícími o 

práci ve výškách a možnosti 

nebezpečí pádu předmětů 

- Vyhrazený prostor pod 

místem práce bude hlídat 

pověřený pracovník 

Pád do hloubky Ochranné zábradlí výšky 

1,1 m 

- Volné okraje výkopu budou 

opatřeny ochranným 

zábradlím výšky 1,1 m ve 

vzdálenosti od hrany okraje 

výkopu 0,75 m 

- Přístupy do výkopu přes 

zřízené pomocné stupně 

- Při dešti je nutné dbát 

zvýšené opatrnosti pohybu 

v blízkosti okraje výkopu a 

při vstupu a výstupu do 

výkopu 

- Pracovníci budou používat 

OOPP – pracovní obuv 

s protiskluznou podrážkou 

Práce ve výškách Kontrola klimatických 

podmínek 

Práce ve výškách budou 

přerušeny, když bude: 

- Silný déšť, sněžení nebo se 

bude tvořit námraza 

- Bude vát vítr o rychlosti nad 

11 m/s 

- Viditelnost v místě práce 

bude menší než 30 m 

- Teplota prostředí bude nižší 

než -10°C 

Pád z výšky  Ochranné zábradlí 

výšky 1,1 m 

- Na volných okrajích 

zhotovených podlaží bude 

zřízeno ochranné zábradlí 

výšky 1,1 m ze sloupků 

Doka S a příčlí z dřevěných 

prken šířky 130 – 150 mm a 

tloušťky 25 mm 

- Při provádění 

železobetonových konstrukcí 

budou okraje chráněny 

ochranným zábradlím výšky 

1,1 m – ochranné zábradlí 

bude součástí pracovních 

plošin M, betonářských 

plošin 
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- Při provádění stropních 

konstrukcí bude ochranné 

zábradlí ze sloupků a příčlí 

z dřevěných prken a 

zasunuto do svorek pro 

obednění čela stopní desky 

- U ochranného zábradlí se 

bude kontrolovat především 

jeho stabilita a pevnost 

Pád z výšky Prostředky osobního 

zajištění 

- Prostředky osobního 

zajištění budou používány 

při montáži ochranného 

zábradlí na volných okrajích 

již zhotovených podlaží a při 

montáži zábradlí stropních 

desek 

- POZ zajistí pro všechny 

pracovníky dodavatel stavby 

- POZ budou průběžně 

kontrolovány – kontrola 

bude především jejich stavu 

a únosnosti 

- POZ budou používány dle 

návodu na použití 

- Na stavbě budou určeny 

kotvící místa pro POZ 

- Není dovoleno kotvit POZ 

mimo určená kotvící místa 

Nezachycený pád při použití 

prostředků osobního zajištění 

(POZ) 

Prostředky osobního 

zajištění 

- Pracovníci musí absolvovat 

školení o správném použití 

POZ 

- Hlavní dodavatel vybaví 

pracovníky POZ 

- Aplikace jen povolených 

kombinací POZ 

- Provádění kontrol a zkoušek 

POZ 

- Pracoviště vybavená 

kotvícími místy pro POZ 

- Správná volba vhodného a 

spolehlivého místa upevnění 

POZ 

- Kotvící místa musí odolat 

minimálně statické síle 

15 kN, aby nedošlo v případě 

pádu pracovníka 

k deformaci, či utrhnutí 

kotvícího bodu a zřícení 

pracovníka 

- Při práci ve výškách u 
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nezajištěných konstrukcí 

musí být pracovník neustále 

jištěn 

Náraz na pevnou překážku 

v průběhu zachycení pádu při 

použití POZ 

Prostředky osobního 

zajištění 

 

- Odstranění překážek 

v předpokládané dráze pádu 

- Seřízení délky lana 

zachycovače s tlumičem 

pádu 

- Použití pohyblivého 

zachycovače s nejkratší 

délkou zachycení pádu 

- Vyloučení „kyvadlového 

efektu“, tzn. POZ kotvit 

pokud možno nad pracovním 

místem pracovníka 

- Použití dvou zachycovačů 

pádu umístěných na dvou 

kotvících bodech 

Náhlé zachycení pádu při 

použití bezpečnostního pásu – 

možnost poškození krční 

páteře, odražení vnitřních 

orgánů 

Prostředky osobního 

zajištění 

- Používat POZ tak, aby 

nenastal volný pád delší než 

0,6 m – budou používány 

dva úvazky a bude seřízena 

délka úchytného lana 

Zachycení pádu ve 

fyziologicky nevhodné poloze 

– riziko poškození krční 

páteře, obličeje, odražení 

vnitřních orgánů 

Prostředky osobního 

zajištění 

- Správné použití POZ – 

upevnění POZ do zádového 

kotvícího kroužku 

- Použití postroje bez tlumiče 

pádové energie tak, aby 

nenastal volný pád delší než 

1,5 m 

- Při použití tlumiče pádové 

energie se musí provést 

kontrola jeho správného 

použití  

Provádění bednění Používání OOPP a 

provádění dle platných 

pracovních postupů 

- Bednění musí být těsné, 

únosné a prostorově tuhé 

- V každém stádiu montáže a 

demontáže musí být bednění 

stabilní a zajištěno proti pádu 

jeho prvků a částí 

- Projekt bednění musí být 

doložen statickým výpočtem 

a posouzením 

- Pro provádění bednění bude 

určen jeden vedoucí 

pracovník – tesař, který bude 

za práci odpovídat 

Pád z výšky při manipulaci 

s bedněním a jeho částmi, při 

Ochranná zábradlí výšky 

1,1 m, prostředky 

- Všechny volné okraje budou 

chráněny ochranným 
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montáži bednění, při 

odbedňování z volných 

nezajištěných okrajů míst 

betonářských prací, 

pracovních podlah, 

konstrukčních částí staveb 

osobního zajištění zábradlím výšky minimálně 

1,1 m nebo pracovní 

plošinou M se zábradlím 

výšky 1,1 m 

- Vzdálenost sloupků zábradlí 

bude 1,2 m a zábradlí bude 

se dvěma příčlemi a se 

zarážkou u podlahy, kdy pro 

příčle a zarážku u podlahy 

budou použity dřevěné prkna 

tloušťky minimálně 25 mm a 

šířky 130 – 150 mm. Prkna 

budou ke sloupkům 

přichyceny pomocí hřebíků 

- Při bednění a odbedňování 

vyšších konstrukcí v rámci 

jednoho podlaží bude 

použito pomocné lešení 

s výškou zábradlí min. 1,1 m 

- Při použití POZ bude určeno 

místo kotvení úvazku 

Ztráta únosnosti a prostorové 

stability a tuhosti bednění a 

podpěrných konstrukcí 

Posouzení projektu 

bednění statikem, kontrola 

bednění, kontrola 

provádění prací 

- Bude proveden projekt 

realizace bednění se 

statickým výpočtem a 

posouzením únosnosti 

bednění od pověřeného 

statika 

- Pověřena odpovědná osoba 

za provádění prací jako 

vedoucího pracovní čety 

z řad tesařů 

- Průběžná kontrola provádění 

bednících prací – dle PD, 

dimenze prvků bednění, 

spojení prvků, ztužení 

konstrukce ve všech 

směrech, osové vzdálenosti 

prvků bednění 

- Kontrola těsnosti, stability a 

prostorové tuhosti celkové 

konstrukce bednění před 

betonářskými pracemi 

Pád částí bednění, 

odbedňovaných dílců na 

pracovníka 

Ochranné zábradlí se 

zarážkou u podlahy, 

chráněný prostor pod 

místem práce 

- Podpěrné konstrukce 

navrhnout a montovat tak, 

aby při demontáži bednění 

bylo možno je postupně 

odstraňovat a uvolňovat bez 

nebezpečí pádu předmětů 

- Do ohroženého prostoru pod 

místem práce bude vyloučen 
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vstup nepovolaným osobám 

– prostor bude ohraničen 

zábradlím se značkou 

nepovolující vstup 

nepovolaným osobám, 

informující o práci nad 

prostorem a nebezpečím 

pádu předmětů 

- Ohrožený prostor pod 

místem práce bude střežen 

pověřeným pracovníkem, 

který bude hlídat prostor 

před vstupem nepovolaných 

osob 

- Odbednění konstrukcí začne 

vždy na pokyn 

stavbyvedoucího a statika 

Píchnutí, bodnutí, pořezání 

ruky nebo jiné části těla 

pracovníka koncem prutu, 

ostrou hranou, vyčnívající 

částí armatury 

Používání OOPP – 

vhodný pracovní oděv, 

rukavice, obuv, přilba 

- Armatura bude ukládána 

podle technologického 

předpisu na dřevěných 

podkladcích a tak, aby byla 

zajištěna její stabilita 

- Kolem konstrukcí 

s vyčnívající výztuží bude 

udržován volný manipulační 

prostor 

- Pracovníci jsou při 

manipulaci s armaturou 

povinni používat OOPP 

zajištěné dodavatelem stavby 

- Vyčnívající výztuž 

konstrukcí bude opatřena 

ochrannými plastovými 

kryty SKA (tzv. 

„kloboučky“) 

- Při ruční manipulaci 

s výztuží budou dodržovány 

bezpečné vzdálenosti a 

pracovníci budou povinni 

používat vhodné OOPP 

Přiražení ruky armaturou při 

její manipulaci 

Dodržování pracovních 

postupů a používání 

OOPP 

- Při manipulaci s armaturou 

budou dodržovány dané 

pracovní postupy 

- Pracovníci jsou povinni 

používat OOPP  - především 

rukavice 

Pád betonářské oceli na nohu 

s následky zhmoždění 

Dodržování pracovních 

postupů a používání 

OOPP 

- Při manipulaci s armaturou 

budou dodržovány dané 

pracovní postupy 

- Pracovníci jsou povinni 
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používat OOPP  - především 

vhodná pracovní obuv 

- Správné skladování a uložení 

na skládce materiálu 

Svařování výztuže Dodržování pracovních 

postupů a požární 

bezpečnosti a používání 

OOPP 

- Svařování betonářské 

výztuže bude moci provádět 

pouze pracovník se 

svářečským oprávněním 

- Při sváření bude u místa 

práce vždy hasicí přístroj 

- V okolí svářečského 

pracoviště budou odstraněny 

hořlavé materiály 

- Svářeč musí používat OOPP 

– svářečskou kuklu, rukavice 

a oblečení 

- Při teplotě pod -10 °C jsou 

svářečské práce zakázány 

Přeprava a ukládání betonové 

směsi 

Dodržování pracovních 

postupů a používání 

OOPP 

- Betonářské práce budou 

prováděny vždy na 

zabezpečených pracovních 

plochách – při betonáži 

svislých konstrukcí 

z betonářských plošin a při 

betonáži vodorovných 

konstrukcí z konstrukce 

bednění ohraničené 

zábradlím výšky 1,1 m 

- Dorozumívání mezi 

pracovníkem, který ukládá 

betonovou směs do bednění 

a obsluhou autočerpadla 

nebo jeřábu bude pomocí 

vysílačky 

Deformace betonové 

konstrukce, snížení a ztráta 

únosnosti a stability betonové 

konstrukce, havárie 

Všechny práce budou 

kontrolovány a 

konzultovány se statikem 

- Kontrola ukládání armatury 

dle PD 

- Do konstrukce se bude 

ukládat pouze taková 

armatura, která bude 

předepsaná v PD s určitými 

vlastnostmi, tvaru a kvality a 

během uložení nesmí být 

deformována 

- Bude vyloučen pohyb na 

uložené výztuži 

- V průběhu montáže bednění 

kontrolovat rovinatost a 

svislost sestavených dílců, 

správnost osazení prostupů, 

dodržení krytí armatury a 



- 191 - 

 

provedení spojů 

- Provést kontrolu těsnosti 

bednění, příp. netěsnosti 

utěsnit speciálními 

ucpávkami 

- Před zahájením betonářských 

prací musí být provedena 

kontrola a přejímka bednění 

a armatury konstrukce 

- Provést kontrolu 

připravenosti před betonáží 

- Provést kontrolu čistoty 

pracovních spár 

- Během betonářských prací 

musí být dodržována správná 

technologie ukládání 

betonové směsi popsaná 

v technologickém postupu 

s příslušnými opatřeními 

vzniklými např. 

klimatickými podmínkami, 

bude kontrolována také 

stabilita bednění, zda 

nedochází k posunu či 

deformaci bednění 

- Během ukládání betonové 

směsi nesmí dojít k posunu a 

deformaci bednění ani 

výztuže 

- Do konstrukce bude 

ukládána vždy betonová 

směs předepsaná v PD 

s danými vlastnostmi a 

kvalitou. Kvalita a vlastnosti 

uloženého betonu v 

konstrukci budou i doloženy 

průkaznými a kontrolními 

zkouškami betonu 

- Uložená betonová směs bude 

chráněna před působením 

povětrnostních vlivů 

- Odbedňování konstrukcí 

s nosnou funkcí bude 

zahájeno až na pokyn 

stavbyvedoucího a statika 

- Odbedňování vodorovných 

konstrukcí bude probíhat 

vždy od středu ke kraji 

konstrukce 

- Ukládání materiálu na 
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provedených konstrukcí 

bude konzultováno a 

odsouhlaseno statikem 

- Vodorovné konstrukce 

budou celkově odbedněny až 

po nabytí pevnosti betonu po 

28 dnech 

Pád osoby v prostorách 

staveniště, na komunikacích, 

podlahách, pracovních 

schůdcích, schodištích, 

rampách, pracovních 

plošinách 

Udržování čistoty a 

bezpečného stavu povrchu 

pracovních podlah a 

komunikací 

- Každá pracovní četa bude 

provádět úklid pracoviště 

během a po provedení svých 

pracovních činností 

- Komunikace na pracovišti a 

staveništi budou volně 

průchodné bez jakýchkoliv 

překážek, které by mohly 

způsobit zakopnutí 

pracovníka, či jiné zranění 

- Pracovníci jsou povinni 

používat vhodnou a 

nepoškozenou pracovní obuv 

nejlépe s ocelovou špicí boty 

- Komunikace, staveniště a 

pracoviště budou při snížené 

viditelnosti dostatečně 

osvětleny halogenovými 

svítidly 

Pády osob na rovině a 

šikmých komunikacích 

Zřízení bezpečných 

vstupů do objektu 

- Vstupy do objektů budou 

minimálně šířky 0,75 m, 

budou opatřeny minimálně 

jednostranným zábradlím 

výšky 1,1 m a budou 

vybaveny protiskluznými 

zarážkami ve vzdálenosti 

50 cm 

Pád osoby z výšky nebo do 

hloubky při dopravě a 

ukládání betonové směsi a při 

hutnění betonové směsi 

Betonářské plošiny a 

pracovní místa opatřena 

ochranným zábradlím 

výšky 1,1 m 

- Oboustranné bednění stěn 

bude opatřeno na jedné 

straně betonářskou plošinou 

šířky 0,75 m s ochranným 

zábradlím v. 1,1 m a 

protilehlým zábradlím 

- Jednostranné bednění stěn 

bude vybaveno betonářskou 

plošinou šířky 0,75 m 

s ochranným zábradlím v. 

1,1 m 

- Bednění sloupů bude na 

dvou stranách opatřeno 

betonářskou plošinou 

s šířkou pracovní plochy 

0,75 m a ochranným 
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zábradlím 1,1 m 

- Okraje stropní desky budou 

opatřeny svorkou pro 

obednění čela desky se 

sloupky zábradlí a 

dřevěnými příčlemi (výška 

zábradlí bude 1,1 m) 

- Výstup na betonářské 

plošiny bude ze žebříku, 

který bude bezpečně 

zajištěný proti posunutí 

zarážkou v podkladní 

konstrukci a bude přesahovat 

nástupní plošinu o 1,1 m 

- Stabilita a únosnost 

betonářských plošin bude 

zkontrolována před 

zahájením prací na plošině 

- Betonářské práce budou 

prováděny podle daného 

technologické postupu a 

z určených pracovních míst 

Propadnutí osoby pomocnou 

podlahou 

Použití prvků dostatečné 

dimenze pro únosnost 

podlah a použití 

podpěrných prvků podlah 

- Pomocné podlahy budou 

zajištěny proti posunutí a 

pohybu 

- Použité prvky pomocných 

podlah budou schváleny 

statikem 

- Zákaz přetěžování podlah 

materiálem, osobami a 

seskakováním na podlahy 

- Prostupy stropní deskou do 

2,5 m
2
 budou plně 

podbedněny s použitím 

podpěrných konstrukcí 

stropních bednění, ostatní 

prostupy budou zajištěny 

zábradlím výšky 1,1 m po 

svém okraji 

Poranění zaměstnanců při 

manipulaci s ručními nástroji 

a ostatním nářadím 

Školení zaměstnanců před 

prováděním prací a 

používání OOPP 

- Řádné a prokazatelné 

seznámení zaměstnanců 

s návody k obsluze, údržbě a 

zakázanými manipulacemi 

s používanými nářadími, 

které není ve smyslu platné 

legislativy kontrolováno či 

revidováno 

- Zaměstnanci jsou povinni 

používat OOPP 

- Zákaz používání volných a 



- 194 - 

 

vlajících částí oděvů při 

práci s rotujícím nářadím, 

totéž platí i o nošení řetízků 

apod. 

- Zákaz zavádět vrták 

přidržováním rukou 

- Při vrtání nepoužívat 

rukavice 

- Zákaz provádění oprav 

osobami bez předepsané 

odborné způsobilosti 

- Zákaz pokládat 

rozbrušovačku na zem do 

doby jejího úplného 

zastavení 

- Zajištění prodlužovacích 

kabelů proti poškození 

Poranění zaměstnanců při 

práci na okružní pile 

Školení zaměstnanců před 

prováděním prací a 

používání OOPP 

- Řádné a prokazatelné 

seznámení zaměstnanců 

s návody k obsluze a údržbě 

a zakázanými manipulacemi 

u používaných nářadí a 

nástrojů 

- Maximální pozornost při 

práci 

- Povinnost používat OOPP 

- Zákaz odstraňování 

bezpečnostních prvků na 

zařízeních, používání 

vyztužené zástěry, popř. 

obličejového štítu 

- Zákaz řezání klínů a prvky 

kratší než 30 cm přidržovat 

vhodnými pomůckami 

- Nepoužívat tupé kotouče a 

udržovat pořádek v okolí 

pily 

- Funkční vypínač 

- Zákaz nošení volně vlajícího 

oděvu 

Používání míchačky na beton Školení pracovníků o 

používání stroje 

- Míchačka musí být před 

uvedením do provozu 

ustavena a zajištěna 

v horizontální poloze 

- Plnit míchačku pouze při 

rotujícím bubnu 

- Při plnění míchačky lopatou 

je zakázáno zasahovat 

lopatou do bubnu míchačky 

- Čistit míchačku je zakázáno 
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při jejím provozu 

Dopravní prostředky pro 

přepravu betonových směsí 

Autodomíchávače bude 

obsluhovat pouze řidič 

vozidla 

- Při vyprazdňování 

autodomíchávače bude 

vozidlo stát na únosném 

místě, viz Výkres č. 8 – 

Situace postavení 

autočerpadla a 

autodomíchávače 

- Obsluhu stroje bude provádět 

pouze povolaná osoba a to 

řidič vozidla 

Autočerpadlo betonové směsi Autočerpadla bude 

obsluhovat pouze řidič 

vozidla 

- Obsluhu stroje bude provádět 

pouze povolaná osoba a to 

řidič vozidla 

- Vyústění potrubí na čerpání 

směsi musí být spolehlivě 

zajištěno tak, aby nedošlo 

k nenadálému pohybu 

potrubí vlivem dynamických 

účinků dopravované směsi 

- Umístění autočerpadla bude 

dáno dle Výkresu č. 8 – 

Situace postavení 

autočerpadla a 

autodomíchávače  

- S výložníkem se bude moci 

manipulovat pouze při 

zajištění stability 

autočerpadla stabilizátory 

- V pracovním prostoru 

výložníku se nesmí nikdo 

zdržovat 

- Výložníkem je zakázáno 

přemisťovat břemena 

- Přemisťovat autočerpadlo je 

možné pouze s výložníkem 

v přepravní poloze 

Práce s vibrátory Školení pracovníků a 

používání OOPP 

- Délka přívodu elektřiny 

z napájecí jednotky do 

vibrátoru musí být 

minimálně 10 m 

- Ponoření hlavice ponorného 

vibrátoru do betonové směsi 

se provádí jen za chodu 

přístroje  

Úraz elektrickým proudem a 

elektrická zařízení na 

staveništi 

Školení pracovníků o 

používání pracovního 

nářadí na elektrický 

proud, školení první 

pomoci při úrazu 

- Před zahájením výstavby 

bude provedeno školení 

pracovníků o používání 

elektrických zařízení a první 

pomoci 
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elektrickým proudem, 

kontrola používání 

elektrických zařízení 

- Každý pracovník bude 

seznámen s místem hlavního 

vypínače elektrické energie 

- Bude používáno pouze 

nepoškozené elektrické 

zařízení, které se před 

zahájením prací vždy 

zkontroluje 

- Elektrická zařízení budou 

napojena vždy na zdroj o 

napětí a frekvenci podle 

údajů na výrobním štítku 

nebo v návodě k obsluze 

- Budou používány staveništní 

rozvaděče s nadproudovou 

ochrannou, ochranným 

spínačem, zařízením 

zajišťujícím ochranu před 

nebezpečným dotykem 

neživých částí a zásuvky 

- Budou požívány vodiče 

elektrické energie 

s neporušenou izolací 

- S elektrickým zařízením 

bude zakázáno manipulovat 

ve vlhkém prostředí 

- Všechny elektrické zařízení a 

rozvaděče budou mít revizi a 

opravy bude provádět pouze 

odborná osoba – elektrikář 

- Budou prováděny pravidelné 

kontroly ochrany izolačního 

stavu trafa před dotykovým 

napětím a revize el. zařízení 

odbornou osobou – 

elektrikářem 

Působení vibrací ponorného 

vibrátoru při hutnění betonové 

směsi 

Dodržování klidových 

bezpečnostních přestávek 

- Na ohebné hřídeli vibrátoru 

bude používána ochranná 

rukojeť 

- Dle návodu na používání 

budou dodržovány 

bezpečnostní klidové 

přestávky 

Pořezání rukou o ostré hrany 

železobetonových konstrukcí 

Používání OOPP - Pracovníci jsou povinni 

používat OOPP – především 

rukavice 

Práce v nefyziologických 

polohách, v kleče, 

s poškozením zdraví – 

pohybového aparátu, práce 

Tyto práce budou 

vykonávat pouze 

pracovníci se zdravotní 

způsobilostí 

- Každý pracovník musí projít 

před zahájením výstavby 

zdravotní prohlídkou, kde se 

určí jeho zdravotní 
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v nepřirozené poloze těla nebo 

jeho částí, vynucené polohy 

způsobilost 

- Pracovníci budou dodržovat 

bezpečnostní přestávky 

- Pracovníci budou používat 

OOPP – ochranu kolen 

Zatížení hlukem Dodržování hygienických 

přestávek a používání 

OOPP 

- Pracovníci pracující se stroji, 

které vytváří nadměrnou 

hlukovou zátěž, jsou povinní 

používat OOPP – ochranu 

sluchu 

- Dle velikosti hlukové zátěže 

budou určeny hygienické 

přestávky, které bude nutné 

dodržovat 
Tabulka 52 - Plán rizik a BOZP železobetonových monolitických konstrukcí 

10.5 Školení zaměstnanců o bezpečnosti práce 

10.5.1 Vstupní školení 

Vstupní školení nových zaměstnanců provádí vedoucí zaměstnanec před nástupem na 

pracoviště. Po absolvování vstupního školení je zaměstnanec odesílán na pracoviště. Záznam 

se provádí na samostatný formulář a je založen v osobním spisu zaměstnance na vedení firmy. 

10.5.2 Vstupní školení na pracovišti 

Vstupní školení nových a převedených zaměstnanců, zaměstnanců subdodavatelů a 

návštěv provádí na pracovišti vedoucí pracoviště. Toto školení obsahuje především specifika 

pracoviště a místní podmínky. Bez tohoto školení nesmí citované osoby započít práci, popř. 

samostatnou pochůzku na pracovišti. Záznam se provádí do Knihy úrazů. 

10.5.3 Školení zaměstnanců 

Školení zaměstnanců se provádí 1x ročně v průběhu prvního čtvrtletí. Zároveň je 

provedeno namátkové ústní přezkoušení. Školení provádí manažer BOZP. 

10.5.4 Školení vedoucích zaměstnanců 

Školení vedoucích zaměstnanců se provádí 1x ročně v průběhu prvního čtvrtletí. 

Zároveň je provedeno přezkoušení vedoucích zaměstnanců formou testů. Školení a 

přezkoušení provádí manažer BOZP. 

10.5.5 Školení speciálních profesí 

Školení zaměstnanců speciálních profesí se provádí v termínech stanovených platnou 

legislativou a toto školení zajišťuje přímý nadřízený zaměstnance. 

10.5.6 Školení subdodavatelů 

Za školení zaměstnanců subdodavatele odpovídá každý vedoucí zaměstnanec 

subdodavatele. Vedoucí zaměstnanec zhotovitele (dodavatele stavebních prací) provede 

školení pouze ve smyslu bodu 10.5.2, a to vedoucích zaměstnanců subdodavatele. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo provést stavebně technologickou přípravu výstavby 

Komerčního domu v Brně na ulici Křídlovická. Postup výstavby hlavního stavebního objektu, 

tedy komerčního domu, je navržen v úvodu práce v kapitole stavebně technologické studie 

hlavního objektu. Zde jsem provedl návrh postupu provádění všech technologických etap a 

pro každou etapu jsem zhotovil návrh zařízení staveniště. Dále jsem stanovil předběžné 

finanční náklady na výstavbu dle THU a objektový časový plán. V práci se následně více 

zaměřuji na provádění technologické etapy hrubé stavby s detailním popisem provádění 

železobetonových monolitických konstrukcí komerčního domu. Pro etapu hrubé stavby je 

v tomto dokumentu zpracován podrobný časový plán s dílčím rozpočtem a výkazem výměr 

Pro etapu hrubé stavby je dále proveden návrh strojního zařízení. Pro proces výstavby 

železobetonových monolitických konstrukcí je zpracován technologický předpis pro 

provádění konstrukcí s kontrolním a zkušebním plánem a plánem rizik a BOZP. V příloze 

technologické předpisu je popsán detailně postup montáže použitých bednění do společnosti 

Doka na této stavbě.  

Provedenou stavebně technologickou přípravou výstavby Komerčního domu v Brně 

na ulici Křídlovická jsem určil předběžnou cenu díla cca 44 milionů Kč a délku výstavby, 

která bude dva roky. 
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