
 

 









Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt přístavby Senior 
centra v Blansku. Hlavní objekt je třípodlažní, řešený jako monolitická skeletová 
konstrukce. Práce obsahuje technickou zprávu stavebně technologického projektu, 
návrh zařízení staveniště, návrh vhodných strojů a mechanismů potřebných pro 
realizaci, časový plán, rozpočet, širší vztahy dopravních tras na staveniště, 
technologický předpis pro provádění monolitických konstrukcí a kontrolní 
a zkušební plán.  
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sestava, věžový jeřáb, rozpočet, harmonogram, dopravní vztahy, kontrolní 
a zkušební plán  

Content of this master s thesis is construction technological project of the extension 

Senior Centrum Blansko. The main object is a three-storyed, designed as 

a monolithic skeleton construction. The masters s thesis contains technical report 
of the construction technological project, suggested construction site installations, 

proposal of suitable machines and mechanisms required for construction, time 

schedule, budget, wider relations of transport lines to construction site, 

implementation of monolithic concrete structures and control and test plan.  

monolithic reinforced concrete construction, formwork Doka, construction site 

equipment, mechanical assembly, crane, budget, time schedule, traffic relations, 

control and test plan  
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Úvod 
P edm tem mé diplomové práce je realizace p ístavby Senior centrum Blansko. Mým 

hlavním úkolem bylo navrhnout vhodné ešení výstavby objektu, s ohledem na prostorové 
možnosti pro realizaci. V t sné blízkosti stavby se nachází stávající objekt Senior centra a 
areálový park. 

Pro p edstavení jednotlivých etap hlavního stavebního objektu jsem zpracoval studii, kde 
jsou p ibližné informace o postupech prací, o materiálovém ešení, a o využití stavebních stroj  
a lidských zdroj . Pro výstavbu objektu je proveden návrh za ízení staveništ , s výkresovou 
dokumentací pro jednotlivé etapy, a se zásobováním hlavními médii. V podrobném 
harmonogramu hlavního stavebního objektu je znázorn n časový pr b h a návaznosti 
jednotlivých činností p i výstavb . Pro objekty stavby je zpracován propočet podle technických 
hospodá ských ukazatel  a pro objekt p ístavby je zpracován položkový rozpočet s výkazem 
vým r. V technologickém p edpisu jsem se podrobn ji zam il na provád ní železobetonových 
monolitických konstrukcí hrubé vrchní stavby, pro které je zpracován i kontrolní a zkušební 
plán. Pro vhodný a ekonomický návrh postupu provád ní stropních konstrukcí je určena 
rozvaha v kapitole jiné zadání.   V rámci práce je dále zpracován návrh strojní sestavy pro 
výstavbu, objektový časový a finanční plán, plán nasazení pracovník , stroj  a mechanism . 

Cílem práce je vytvo ení optimálního výrobního procesu pro realizaci stavby. 
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1. Technická zpráva ke stavebně technologickému 

projektu 

1.1. Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby: P ístavba Senior centrum Blansko 
Místo stavby: 
Pod Sanatorkou 2363/3 
678 01 Blansko 
Okres: Blansko 
Kraj: Jihomoravský              
Číslo parcely: 746/72 
Druh stavby: stavba pro sociální služby 
Charakter stavby: novostavba  
Doba výstavby: 6. b ezna 2017 – 30. ledna 2018 
Cena: 44 000 000 Kč 
Účel stavby: Objekt p ístavby bude využíván pro poskytování sociální péče a služeb. 
 

1.2. Hlavní účastníci výstavby 

Stavebník: SENIOR centrum Blansko p.o., Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko 
Projektant: AP-atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno 
Ing. arch. Aleš Písa ík - autorizovaný architekt 
Hlavní dodavatel stavby: není určen 

 

1.3. Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 – P ístavba SENIOR centrum Blansko 
SO 02 – Komunikace a zpevn né plochy 
SO 03 – Splaškové kanalizace nová 
SO 04 – Dešťová kanalizace nová 
SO 05 – P ívod vodovodu 
SO 06 – P ívod plynu 
SO 07 – P ívod nízkého nap tí 
SO 08 – Sadové úpravy 

 

1.4. Architektonické ešení stavby 

P ístavba v areálu navazuje na hlavní objekt Senior centra. Návaznost je zajišt na 
spojovacím krčkem. Nadzemní podlaží určená pro ubytování jsou architektonicky zvýrazn na. 
Ustupující p ízemí objektu vytvá í podnož ubytovací části. Výraz objektu navazuje na stávající 
centrum v materiálech i barevnosti. Objekt se liší od hlavního objektu vzhledem k použití 
klasické ploché st echy s atikami. Její použití a p edpokládaná dimenze konstrukcí pavilonu má 
umožnit p ípadnou nástavbu. Spojovací krček je uvažován jako prostorov  minimalizovaný 
tubus, který je vynášen jednotlivými podporami. P edpokládá se maximální prosklení pro 
zajišt ní co nejv tší transparentnosti k pohled m z jídelny do zahrady.  
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1.5. Dispoziční ešení stavby 

Jednotlivá odd lení jsou navržená jako uzav ené provozy napojené na komunikační jádro 
a jsou vybavené l žkovým výtahem a schodišt m. Komunikační jádro je p ístupné p ízemím z 
areálové komunikace a spojovacím krčkem ústícím v úrovni druhého nadzemního podlaží 
p ístavby na vstupní halu v p ízemí hlavního stávajícího objektu SENIOR centra. Technické 
p ízemí obsahuje prostory pro rehabilitační t locvičnu se zázemím pro zam stnance, šatny, 
pohotovostní toalety, sklady, školící místnost a další administrativn  kancelá ský prostor. 
Jednotlivá odd lení jsou potom umíst ná v nadzemních podlažích nového objektu, s ohledem 
na lepší kontrolovatelnost pohybu obyvatel. Odd lení je vždy rozd leno na společenskou a 
klidovou část. Rozd leny jsou p edevším prostory pečovatel  a sociální zázemí odd lení. Ve 
společenské části u vstupu na odd lení je v p ístupovém podlaží sesterna se sprchou a toalety, 
výdejna jídla, jídelna, rozší ená chodba s navazující krytou terasou a malý oddychový kout. Ve 
st edu dispozice navazuje denní místnost pečovatel  s výhledy na vchod na odd lení, do 
chodby, a také na terasu. Dále je zde sklad hygienických pom cek, čistící místnost, sklad 
špinavého prádla se shozem a centrální koupelna s celot lovou vanou dovybavenou zvedákem, 
sprchovým panelem s toaletou a sprchovým vozíkem. Tím je zajišt na očista mobilních i 
imobilních obyvatel. Klidová část je tvo ena z deseti dvoul žkových pokoj  azených po dvou 
do bun k dopln ných společnou p edsíní a hygienickou buňkou, kde je umíst na toaleta, 
umývadlo, sprcha. Pokoje mají zv tšenou plošnou vým ru umožňující umíst ní šatstva a 
svrchních od vu p ímo na pokojích. Sklad sezónního oblečení je v p ízemí, na každého 
ubytovaného se počítá s jednou šatní sk íní 90/60 cm. Klidová část odd lení je dále dopln na 
dvojicí skladu čistého prádla, dvojicí imobilních pohotovostních toalet a jednou toaletou pro 
personál. Toalety ve vstupní hale stávajícího centra budou sloužit pro návšt vy. Klidová část je 
ukončena vn jším únikovým schodišt m v jižní části objektu. Druhé odd lení, které je umíst né 
ve druhém pat e p ístavby, je dispozičn  totožné, není ovšem napojené p ímo krčkem a v tomto 
míst  je umíst na kotelna.  
 

1.6. Obecná charakteristika staveniště 

Staveništ  se nachází v areálu Senior centra v Blansku v blízkosti nemocnice. Staveništ  
je situováno na pozemku areálu, který je místy mírn  svažitý, zatravn ný, se stromy a ke i, které 
budou zachovány, p ípadn  odstran ny dle návrhu projektu. Celková plocha uvažovaného 
staveništ  je 2591,21 m2. Areál Senior centra je ohraničen stávajícím oplocením výšky 1,8 m. 
Pro odd lení areálového parku od staveništ  bude t eba provedení mobilního oplocení. Areál 
se nachází u stávající komunikace v ulicích K. H. Máchy a Pod Sanatorkou. Provoz na 
komunikaci nebude realizací stavby omezen. Vjezd na staveništ  a výjezd, tvo ený stávající 
komunikací v areálu, bude ze severní strany z ulice K. H. Máchy. 

Dle inženýrsko-geologického pr zkumu nebyla v prostoru staveništ  zjišt na p ítomnost 
podzemní vody a to ani ve form  pr saku, či zvýšené vlhkosti. Radonový index pozemku byl 
pr zkumem stanoven jako st ední. Zemní práce budou probíhat v zeminách 3. t ídy t žitelnosti, 
ojedin le s rostoucí hloubkou 4. až 5. t ídy t žitelnosti. P estože jsou základové zeminy 
pom rn  únosné a hladina spodní vody nebude mít žádný nep íznivý vliv na základové 
konstrukce, je navrženo založení hlubinné, na vrtaných pilotách. Zp sob založení je navržen 
vzhledem k výškov  ustupujícímu terénu, který bude po zemních úpravách srovnán s nutností 
násyp  o prom nných výškách. T ída t žitelnosti zemin se pohybuje od 2. t ídy, kde se jedná 
p edevším o navážky a ornici, p es 3. t ídu u jílovitých hlín, jílovitých hlín písčitých a hlinitých 
písk  st edn  ulehlých až do 4. t ídy u jílovitých hlín písčitých pevné konzistence a hlinitých 
písk  ulehlých a 4. t ídu až 5. t ídu u skalního podloží.  

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. Srážkové vody 
budou dle projektové dokumentace odvád ny do stoky dešťové kanalizace, zbytek dešťové 
vody by m ly vsáknout zatravn né plochy. 
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1.7. Bezpečnostní požadavky 

Stavba bude provád na více zhotoviteli, a tedy zadavatel stavby určí dle zákona č. 
309/2006 Sb. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi. 
 
1.7.1. Ochranná pásma 

Nov  navržená p ístavba se nenachází v ochranných pásmech, které vymezuje územní 
plán. Stávající i nová ochranná pásma budou respektována dle norem a p íslušných zákon .  

 
Dodržována bude p edevším norma ČSN 73 6005 – Prostorové uspo ádání sítí technického 

vybavení. 
 
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n  

n kterých zákon  (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu  
a) 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně  
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) 
od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.  
 

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odv tvích a o zm n  n kterých zákon  (energetický zákon) 
 
Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení měřeno 
kolmo na jeho obrys, který činí: 
a) u plynovodů a plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v 
zastavěném území obce 1 m na obě strany a umístěných mimo zastavěné území obce 2 m na obě 
strany, 
b) u plynovodů a plynovodních přípojek nad 4 bar do 40 bar včetně 2 m na obě strany, 
 
(5) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení 
řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního 
vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 
 
(6) Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší 
než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech 
 
1.7.2. Plán BOZP 

Z d vodu provád ní prací na p ípojce nízkého nap tí, kde budou práce probíhat i 
v ochranném pásmu, bude nutné zpracovat plán BOZP, jelikož se dle Na ízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na 
staveništích p ílohy č. 5 jedná o rizikovou práci: 
- Práce v ochranném pásmu energetických vedení – podzemní vedení 

 
Práce na st eše budou vykonávány ve výšce maximáln  9,5 m (9,35 + 0,15 m, viz ez), za 

p edpokladu existence upraveného terénu dle projektové dokumentace. Pád z výšky v tší než 
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10 metr  by nem l hrozit a všeobecn  p i realizaci bude dbáno na bezpečnost proti pádu 
z výšky. 

 
Také z d vodu p ekročení 500 osobo dní v p epočtu na 1 osobu a celková p edpokládaná 

doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dn , ve kterých budou vykonávány práce 
a činnosti a bude na nich pracovat současn  více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den. Podle zákona č. 309/2006 Sb. je nutné, aby byl na stavb  vytvo ený plán BOZP. 
 
1.7.3. P ehled platných právních p edpis  vztahujících se ke stavbě 

Zákon č. 183/2006 Sb. a jeho zm na 350/2012 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním 
ádu (stavební zákon) 

Zákon č. 184/2006 Sb., o odn tí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavb  
(zákon o vyvlastn ní) 
Zákon č. 309/2006 Sb. a jeho zm na 225/2012 Sb. O zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví p i práci. 
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek 
Zákon č. 185/2001 Sb. a jeho zm na 223/2015 Sb. O odpadech a o zm n  n kterých dalších 
zákon  
Zákon č. 477/2001 Sb. a jeho zm na 62/2014 Sb. O obalech a o zm n  n kterých zákon  (zákon 
o obalech) 
Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Na ízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 
Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

Na ízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpečnostních značek a 
zavedení signál  
Na ízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní za ízení 
Na ízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací 
Na ízení vlády č. 201/2010 Sb., o zp sobu evidence úraz , hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 201/2012 Sb. a jeho zm na 369/2016 Sb. O ochran  ovzduší. 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prost edí 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. a její zm na 20/2012 Sb. O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. a její zm na 431/2012 S. O obecných požadavcích na využívání 
území 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. a její zm na 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 503/2006 Sb. a její zm na 63/2013 Sb. O podrobn jší úprav  územního ízení, 
ve ejnoprávní smlouvy a územního opat ení 
Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad  
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1.8. Environmentální požadavky a ekologie 

1.8.1. Vliv na životní prost edí 
Staveništ  leží v blízkosti obytné zástavby, tudíž budou p edevším obyvatelé Senior centra 

pravd podobn  rušeni hlukem či prachem. Pro minimalizaci prašnosti bude staveništ  
ohraničeno mobilním zábradlím do výšky 2 m. Pracovní doba je vymezena od 7:00 do 16:00. 
Pracovní stroje a ná adí budou v provozu pouze po dobu nezbytn  nutnou k práci, pracovníci 
se vyvarují zbytečného chodu za ízení produkujících hluk. Nep edpokládá se možný zvýšený 
výskyt prašnosti od pojezdu automobilu po staveništní komunikaci ze zhutn ného št rku, 
recyklátu a po stávající využívané komunikaci v areálu. Pokud by se ze staveništ  prášilo, bude 
zdroj prašnosti zkráp n vodou. Stavební stroje pro opoušt jící staveništ  budou očišt ny od 
hlíny a dalších nečistot vysokotlakým čističem s vodou. Nep edpokládá se únik pohonných 
hmot z vozidel. Navržená strojní sestava bude pravideln  kontrolována. O svátcích a dnech 
pracovního klidu bude na staveništi provoz zastaven. Stavba bude zásobována požární vodou 
ze stávajícího objektu Senior centra s hydrantem poblíž vjezdu do staveništ  a stavba bude 
opat ena ručními hasicími p ístroji.  
 
1.8.2. Nakládání s odpady 

P i provád ní je nutné minimalizovat vliv činnosti na poškození životního prost edí. Únik 
olej  a jiných látek hrozí, stroje budou však po revizní kontrole. Pokud dojde k úniku olej , či 
jiných látek, bude o této skutečnosti proveden záznam a problém se bude ešit. K likvidaci 
sm sného odpadu bude p istav n kontejner. Zat íd ní odpad  je provedeno v souladu 
s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad . Je t eba dbát na minimalizaci vlivu činností na 
životní prost edí, nap íklad je to prašnost, hlučnost a znečišt ní komunikací. Znečišt né 
automobily a ostatní mechanizace musí být očišt ny vždy p ed odjezdem ze staveništ . 
Nakládat s odpady se bude dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 
P edpokládané odpady vzniklé p i výstavb : 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly t mito látkami znečišt né 
17 01 01 Beton 
17 02 01 D evo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Sm sné kovy 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
 

1.9. Popis k vybraným kapitolám stavebně technologického 

projektu 

1.9.1. Studie hlavních technologických etap 

Pro vypracování studie jsem vycházel z technické zprávy zap jčené projektové 
dokumentace p ístavby Senior centra v Blansku. Dokumentace byla pro zpracování hlavním 
zdrojem. V jednotlivých technologických etapách jsem se místy snažil více nastínit a rozvinout 
p edstavu projektové dokumentace o provád ní, co se týče nasazení mechanizace, popis 
pracovních postup , p edevším ve fázích hrubé spodní a vrchní stavby. Vypsal jsem k v tšin  
etap rozhodující vým ry, či pot eby materiál , dále jednotlivé složení pracovních čet, 
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p edpokládané stroje pro realizaci, základní body požadavk  na kvalitu a bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci. 

 
1.9.2. Koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras 

V této kapitole jsem se zam il na popis dopravy a okolí v blízkosti stavby, její umíst ní a 
zpracoval jsem situaci staveništ  se širšími vztahy v okolí. Dále jsem pak p edstavil popisem a 
graficky v p ílohách jednotlivé trasy pro dopravu rozhodujících materiál , stroj  a za ízení na 
staveništ . 

 
1.9.3. Projekt za ízení staveniště 

Projekt za ízení staveništ  obsahuje technickou zprávu, která obsahuje popis staveništ , ze 
kterého stavebn  technologický projekt vychází, dále se zabývá napojením na dopravní 
infrastrukturu, kde jsou shrnuty základní informace o dopravní situaci v t sné blízkosti 
staveništ . V bod  napojení na technickou infrastrukturu je základní popis dočasného napojení 
staveništ  na p ípojky vody, elektrické energie, splaškové a dešťové kanalizace. Pro časový 
p ehled o budování a likvidaci prvk  za ízení staveništ  slouží harmonogram v p íloze. Další 
bod vnitrostaveništní doprava se zabývá podrobn jším popisem dopravy na staveništi 
v jednotlivých etapách výstavby. Zpráva dále popisuje jednotlivé provozní objekty za ízení 
staveništ , jako je oplocení, vn jší osv tlení, zpevn né plochy a skladovací prostory, podává 
informace o silech na suché sm si a zabývá se stanovením skladovacích ploch pro materiály 
pro zd ní a výztuž. Ze stanoveného počtu pracovník  na jednotlivé týdny byly dále 
dimenzovány pot ebné plochy pro pracovníky, byl vypočten nutný p íkon pro návrh elektrické 
rozvodné sk ín  a byla stanovena maximální spot eba vody s návrhem dimenze vodovodní 
p ípojky. Kapitolu uzavírá výpis dodržovaných zákon  a na ízení a ešení ochrany životného 
prost edí p i provád ní stavby. 

 
1.9.4. Návrh hlavních stavebních stroj  a mechanism  

V této kapitole je stanovena strojní sestava pro realizaci stavebního objektu p ístavby 
Senior centra. Stroje jsou zde rozd leny do p íslušných skupin pro primární dopravu, betonáž, 
hrubou spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu, dokončovací práce, izolatérské práce a ostatní 
práce. K jednotlivým stroj m je stanoven účel využití a jsou zde vypsány technické informace. 

 
1.9.5. Časový plán hlavního stavebního objektu 

Časový plán objektu p ístavby Senior centra v Blansku je ešen za účelem stanovení 
časových návazností jednotlivých etap. Byl zde brán ohled na dodržení technologických 
p estávek, pracovní postupy, vyvážené a efektivní využití pracovních sil a rozumnou dobu 
výstavby. 

 
1.9.6. Plán zajištění zdroj  pro hlavní stavební objekt 

 V rámci této kapitoly je zpracován položkový rozpočet hlavního stavebního objektu 
včetn  výkaz  vým r dle projektové dokumentace, s dopln ním vedlejších rozpočtových 
náklad  – za ízení staveništ  (vybudování, provoz, ochrana strom ), koordinační činnost, 
ostatní náklady (bezpečnostní a hygienická opat ení na staveništi, dokumentace skutečného 
provedení, finanční rezerva). Následn  byl také proveden propočet stavby dle THU, který slouží 
pro účely zpracování hrubého objektového časového a finančního plánu. Prost ednictvím 
rozpočtu pak byla stanovena limitka materiál  s uvedením pot ebného množství. Dle 
harmonogramu hlavního stavebního objektu byly provedeny harmonogramy s nasazením 
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pracovník  a stroj  na konkrétní týdny, a dále také byly stanoveny pot eby materiál  pro 
provád ní železobetonových konstrukcí hrubé vrchní stavby a pro zd ní. 

 
1.9.7. Technologický p edpis pro provádění monolitických 

železobetonových konstrukcí hrubé vrchní stavby 

V rámci stavebn  technologického projektu jsem se zam il na jednu z rozhodujících etap 
výstavby, železobetonový monolitický skelet. Technologický p edpis obsahuje základní body, 
a to obecné informace o stavb , informace o procesu, p ipravenost staveništ , p ipravenost 
pracovišt , materiály, dopravu, skladování, pracovní podmínky obecné, pracovní podmínky 
procesu, technologický postup, složení pracovní čety, stroje, ná adí a pom cky, jakost a 
kontrola kvality, bezpečnost a ochrana zdraví p i práci a ekologie.  

 
1.9.8. Kontrolní a zkušební plán kvality pro provádění železobetonových 

monolitických konstrukcí  
Kontrolní a zkušební plán pro zajišt ní kvality provád ných prací se zam uje na provád ní 

železobetonových monolitických konstrukcí hrubé vrchní stavby, doplňuje tak technologický 
p edpis. Kapitola stanovuje obsah jednotlivých kontrol vstupních, mezioperačních a 
výstupních, a tyto kontroly p ibližuje a popisuje. 

 
1.9.9. Jiné zadání 

V kapitole jiné zadání je provedena rozvaha p i provád ní železobetonové monolitické 
stropní konstrukce, kde je cíl vybrat nejvýhodn jší variantu s ohledem na ekonomické 
vyhodnocení, čas výstavby a efektivní využití zdroj . Rozvaha se týká r zných variant 
provedení stropní konstrukce s r znými pevnostními t ídami betonu, a to požadovanou C 20/25 
a C 30/37. Dále se zde uvažuje procentuální zap jčení pot ebné plochy bedn ní, která je 
zap jčená se 100% na jedno podlaží, dále s 50% rozd lené na dv  části a s 33% rozd lené na 
t i části. Dále jsou zde výpočty stanovení pot ebné doby pro odbedn ní a je zde vypracován 
výkres systémového bedn ní pro stropní konstrukci nad prvním nadzemním podlažím. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 

  



23 

 

2. Studie realizace hlavních technologických etap 

2.1. Popis stavby 

2.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: P ístavba SENIOR centrum Blansko 
Místo stavby: 
Pod Sanatorkou 2363/3 
678 01 Blansko 
Okres: Brno – venkov 
Kraj: Jihomoravský              
Číslo parcely: 746/72  

 
2.1.2. Údaje o stavebníkovi 
SENIOR centrum Blansko p.o. 
Pod Sanatorkou 2363/3 
678 01 Blansko 

 

2.2. Popis stavebních objekt  

2.2.1. P ístavba SENIOR centrum Blansko 

Jedná se o t ípodlažní objekt p ístavby objektu Senior centra, který bude využíván pro 
poskytování sociální péče a služeb. Výška v nejvyšším míst  navrženého objektu dosahuje 
10,00 m od upraveného terénu. Nejv tší p dorysné rozm ry objektu jsou 36,45 x 31,475 m. 
Založení bude provedeno hlubinným zakládáním, konkrétn  vrtanými pilotami op enými do 
skalního podloží, které budou dopln ny o železobetonový monolitický rošt se základovými 
pásy. Pro realizaci založení jsou navrženy op rné gabionové st ny, které vyrovnají výškové 
rozdíly terénu. P ístavba je navržena jako železobetonový monolitický skelet. Svislé nosné 
konstrukce budou tvo eny železobetonovými monolitickými st nami a sloupy, které bude 
doplňovat nosné zdivo z keramických tvárnic tloušťky 300 mm. Vodorovné nosné konstrukce 
jsou železobetonové monolitické. Hlavní schodišt  bude provedeno jako prefabrikované 
z dílc , únikové vedlejší schodišt  bude ocelové montované. St echa bude provedena jako 
jednoplášťová s atikami po obvodu. Dešťová voda bude odvád na pomocí st ešních vpustí. 
Objekt p ístavby bude spojen se stávajícím objektem spojovacím krčkem, který bude napojen 
na druhé podlaží navrhovaného objektu. Jedná se o ocelovou konstrukci dopln nou oplášt ním, 
která bude vetknuta do základových patek. Objekt p ístavby bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem. 

 
Základní technické údaje: 
 
Pavilon 
zastav ná plocha pavilonu (p dorysná plocha na úrovni 1. NP) : 635 m2 
p dorysná plocha na úrovni 2. a 3. NP : 837 m2 
obestav ný prostor pavilonu: 7790 m3 
Krček 
zastav ná plocha krčku: 137 m2 
obestav ný prostor krčku: 480 m3 
Celkem 
zastav ná plocha celkem: 974 m2 
obestav ný prostor celkem: 8270 m3 
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Nadmo ská výška: 
0,000 = 322,900 m n. m. Bpv. 

 
2.2.2. Komunikace a zpevněné plochy 

Venkovní plochy jsou navrženy z betonové dlažby kladené do drti. Chodníky a terasa jsou 
navrženy jako poch zné. Dlažba je uvažována ze čtvercových či obdélníkových kamen . Tvar 
a barevnost bude dohodnuta dle požadavku investora. Chodníky budou vytvo eny v p íčném 
spádu 1% sm rem od budovy, nebo ke vpustím. Chodníky a zpevn né plochy budou od 
travnatých ploch odd leny obrubou z betonových záhonových obrubník  o rozm rech 
80/250/800 mm obrubníkem zapušt ným, kde bude odtok vody zajišt n pouze p íčnými a 
podélnými sklony do terénu. Obrubníky budou osazeny do lože z betonu C 12/15 s boční op rou 
z betonu. Do plochy chodníku budou vsazeny dvorní vpust . 
Skladba chodníku: 

 betonová dlažba 60 mm 
 kladecí vrstva (frakce 4-8 mm) – 30 mm 
 drcené kamenivo (frakce 32-63 mm) – 200 mm 
 zhutn ná plán 

Pro p ekonání výškových rozdíl  bude vybudováno terénní schodišt . Schodišťové st ny 
z betonových tvárnic budou založeny na pasech z prostého betonu C 16/20 do nezámrzné 
hloubky. Na ne budou uloženy stupn  z železobetonových prefabrikát . Kolem schodišt  bude 
zhotoveno dvoutrubkové zábradlí z ocelových trubek žárov  zinkovaných. 

Tam, kde nenavazují komunikace a zpevn né plochy budou kolem objektu provedeny 
okapní chodníky z betonových dlaždic 500x500x50 mm, ukládaných do písku. Dlaždice budou 
uloženy ve spádu 5% od budovy. V části kolem vstupu budou okapní chodníky nahrazeny 
oblázkovým násypem (kačírek). V podloubí u únikového schodišt  budou plochy vysypány 
oblázkovým násypem. 

 
2.2.3. Splašková kanalizace nová 

Kanalizační potrubí splaškové kanalizace je svedeno do stávajícího svodného potrubí 
kanalizační p ípojky stávajícího objektu SENIOR centra. Potrubí z PVC KG DN 150 bude ústit 
do nov  vybudované hlavní vstupní šachty z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 
mm pro objekt p ístavby SO 01. P ípojka z hlavní vstupní šachty k objektu bude z PVC KG 
DN 125. Poloha sítí je z ejmá z projektové dokumentace. Sklon kanalizačního potrubí bude 
minimáln  1%. Délka napojeného potrubí DN 150 do hlavní vstupní šachty je 4 m. 

 
2.2.4. Dešťová kanalizace nová 

Dešťová voda bude odvád na z ploché st echy pomocí st ešních vpustí. Potrubí dešťové 
kanalizace je svedeno do stávajícího svodného potrubí dešťové kanalizace stávajícího objektu 
SENIOR centra. Potrubí z PVC KG DN 150 bude ústit do nov  vybudované revizní šachty 
z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm pro objekt p ístavby SO 01. P ípojka 
z hlavní vstupní šachty k objektu bude z PVC KG DN 125. Poloha sítí je z ejmá z projektové 
dokumentace. Sklon dešťové kanalizace bude minimáln  1%. Délka napojeného potrubí DN 
150 do revizní šachty je 1 m. 

 
2.2.5. P ívod vodovodu 

P ístavba bude p ipojena na rozvody pitné vody ve stávajícím objektu. Od určeného místa 
napojení se povedou instalace pod stropem chodby až ke vstupním dve ím do chodby. Zde se 
instalace svedou pod podlahu stávajícího objektu a pod základem se vyvedou mimo objekt. 
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Dále budou pokračovat pod terénem až k navrhované budov . Ve stávající budov  budou 
provedeny úpravy umožňující napojení. Pro p ipojení vodovodního potrubí bude v obvodové 
st n  stávajícího objektu vybourán otvor 600/600 a vyhloubena jáma až pod úroveň základu. 
P ístup pro provád ní prací bude ešen z venkovní jámy, je t eba rozebrat zpevn nou plochu. 
P ipojení vody bude protaženo pod základem. Následn  bude jáma zasypána zhutn ným 
št rkopískem a bude dopln n podkladní beton, vyspravena hydroizolace a podlaha. Vedení 
instalací v rohu bude kryto sádrokartonovým kastlíkem. Délka vodovodního potrubí HDPE 100 
SDR 11 bude 21,4 m a povede minimáln  1,5 m pod zemí. 

 
2.2.6. P ívod plynu 

P ístavba bude p ipojena na rozvody zemního plynu ve stávajícím objektu. Od určeného 
místa napojení se povedou instalace pod stropem chodby až ke vstupním dve ím do chodby. 
Pro p ipojení plynu bude v obvodové st n  vytvo en pr raz, který bude po provedení instalací 
zapraven. Dále budou instalace pokračovat pod terénem až k navrhované budov , která má 
v obvodové st n  vytvo en izolovaný pr raz, v n mž je umíst n hlavní uzáv r plynu a plynom r 
G 4. Ve stávající budov  budou provedeny úpravy umožňující napojení. Vedení instalací v rohu 
bude kryto SDK kastlíkem. Délka potrubí HDPE 100 SDR 11 bude 59 m. 

 
2.2.7. P ívod nízkého napětí 

P ístavba bude p ipojena na rozvody nízkého nap tí ve stávajícím objektu. Rozvody ešeny 
stejn  jako v p ípad  napojení vodovodního potrubí. Od určeného místa napojení se povedou 
instalace pod stropem chodby až ke vstupním dve ím do chodby. Zde se instalace svedou pod 
podlahu stávajícího objektu a pod základem se vyvedou mimo objekt. Dále budou pokračovat 
pod terénem až k navrhované budov . Ve stávající budov  budou provedeny úpravy umožňující 
napojení. Pro p ipojení vodovodního potrubí bude v obvodové st n  stávajícího objektu 
vybourán otvor 600/600 a vyhloubena jáma až pod úroveň základu. P ístup pro provád ní prací 
bude ešen z venkovní jámy. Kabel NN bude protažen pod základem. Následn  bude jáma 
zasypána zhutn ným št rkopískem a bude dopln n podkladní beton, vyspravena hydroizolace 
a podlaha. Vedení instalací v rohu bude kryto sádrokartonovým kastlíkem. Délka kabelu pro 
napojení bude 21,3 m. 

 
2.2.8. Sadové úpravy 

Po dokončení všech zpevn ných ploch, odstran ní recyklátu, demontáži oplocení a 
ochrany strom , budou provád ny sadové úpravy v podob  navážky zeminy pro návaznost 
parku a okolí novostavby. Následn  dojde k provedení zatravn ní a nových navazujících cest 
v areálovém parku. 

 

2.3. Studie objektu p ístavby SENIOR centrum Blansko 

2.3.1. Hrubá spodní stavba 

2.3.1.1. Bourací práce 

P ed zahájením prací na objektu p ístavby dojde k drobn jším bouracím pracím. Budou 
vybourány stávající chodníky, které p ekáží výstavb . Tyto chodníky jsou zhotoveny z 
betonové dlažby uložené do písku a jsou lemované obrubníky. Vybourány budou i vyrovnávací 
schody se zábradlím a demontovány dva sloupky areálového osv tlení. 

Pro napojení krčku na stávající budovu bude demontováno d ev né zádve í se vstupní 
prosklenou st nou. Dále bude demontováno zábradlí na terase a ubourána st íška kryjící 
op rnou zídku. 
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2.3.1.2. Zemní práce 

Dle inženýrsko-geologického pr zkumu nebyla v prostoru staveništ  zjišt na p ítomnost 
podzemní vody a to ani ve form  pr saku, či zvýšené vlhkosti. 

Po provedení p ípravných prací bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 300 mm a 
následn  dojde k provedení hrubých terénních úprav. Současn  s odkopem zeminy bude 
provedena op rná st na a poté už dojde k vytvo ení roviny pro pilotáž. Svah bude srovnán 
výkopy a navážkami sm rem k op rné st n . St ny výkopu budou svahovány ve sklonu 1:0,25 
až 1:0,5 u soudržných zemin a nesoudržných zemin vysoké ulehlosti. U navážek a 
nesoudržných zemin pak 1:0,75. Zemní práce budou probíhat v zeminách 3. t ídy t žitelnosti, 
ojedin le s rostoucí hloubkou 4. až 5. t ídy t žitelnosti. 

Násypy je t eba provád t vždy s náležitým hutn ním po vrstvách p ibližn  300 mm. Na 
takto srovnanou plán bude položena vrstva zhutn ného št rku tl. 200 mm, umožňující pohyb 
pilotovací soupravy. 

Po provedení základ  bude prostor mezi pásy a okolí stavby zasypán vykopanou zeminou. 
Zásypy budou provád ny op t s ádným hutn ním. Pod podkladní beton bude provedena vrstva 
zhutn ného št rkopísku tl. 150 mm. 

 
Výměry: 
Ornice: 454 m3 
Zemina odt žená strojn : 1162 m3 

Zemina nasypaná – rovina pro pilotáž: 73 m3 
Zásyp št rkem: 206 m3 
Vnit ní zásyp zeminou: 306 m3 
Vn jší zásyp zeminou: 286 m3 
Zásyp št rkopískem: 223 m3 
 

Četa: 
1x geodet + 1x asistent 
1x obsluha rypadla-nakladače, dozeru, kolového rypadla 
2x idič nákladních automobil  
4x pracovník pro pomocné práce 
 
Stroje: 
rypadlo-nakladač, dozer, kolové rypadlo, smykový nakladač 
nákladní automobil 2x 
 
Kvalita: 
Vstupní kontrola – kontrola polohy stávajících inženýrských sítí, kontrola vytyčení staveništ , 
zabezpečení a označení pracovišt , kontrola stroj , pracovník   
Mezioperační kontrola – kontrola odvozu zeminy, hloubka sejmutí ornice, kontrola výšky a 
polohy provád ného výkopu, dodržení sklonu svahování, ochrana výkopu p ed p ítokem vody 
Výstupní kontrola – ukončení zemních prací, úprava dna výkop , dodržování rovinatosti, 
úprava dna rýh, p esnost svahování, ochrana p ed p ítokem vody. Kontrola zapsána op t do 
stavebního deníku. 
 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci.  

 Požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích. 
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 Obecné požadavky na obsluhu stroj  
 Stroje pro zemní práce 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - P íprava p ed zahájením zemních 

prací, Zajišt ní výkopových prací, Provád ní výkopových prací, Zajišt ní stability st n 
výkop , Svahování výkop  

Na ízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Zajišt ní proti pádu technickou konstrukcí 
Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 
 
2.3.1.3. Opěrná stěna 

Ze severozápadní strany budou k vyrovnání svahu terénu kolem objektu zhotoveny op rné 
st ny. St ny budou zhotoveny z gabionu a po výšce se koše budou zužovat. St na bude uložena 
na vrstvu zhutn ného št rku. Sklon na bude ke svahu pod úhlem 10°, z rubové strany bude 
kryta vhodnou separační geotextílií. Gabionová st na je sestavena z drátokoš  ze žárov  
pozinkovaných ocelových drátu, do kterých budou kameny ručn  vyskládány v celém profilu. 
Koše budou složeny ze sva ovaných drát ných sítí propojených spirálami a zajišt ných 
distančními sponami. Kámen bude volen s vysokou odolností proti zv trávání. Velikost kamenu 
bude volena v lícové stran  min. 1,5-2 krát velikost oka sít . Počet vrstev koš  se bude snižovat 
se snižující výškou st ny. Prostor za st nou bude zasypán zhutn nou zeminou. Gabion je 
propustný pro vodu, drenáže se nenavrhují. Šírka st ny určena dle statického výpočtu. 
 
2.3.1.4. Základové konstrukce 

Založení je zvoleno hlubinné na vrtaných pilotách pažených ocelovou výpažnicí. Piloty 
budou zhotoveny v pr m rech 530 a 750 mm. Délky pilot se p edpokládají 4 až 5 m s tím, že 
budou p ibližn  1,5 m vetknuty a zapušt ny do poslední vrstvy skalního podloží. Piloty budou 
v horní části vyztuženy podélnými betoná skými profily zasahujícími až do základového roštu 
a spojenými šroubovicí. Piloty jsou zhotoveny z betonu C 20/25. Výztuž pilot ocel 10 505(R) 
a 10 216(E). Soustavou pilot je podporován základový rošt. Rošt je navržen ze 
železobetonových trámu obdélníkového pr ezu. Základní nosné prvky mají rozm r 600/900 a 
800/900 mm. Rošt bude zhotoven do bedn ní, z betonu C 20/25. Výztuž betonu ocel 10 505 
(R) a 10 216 (E) nebo Karisít  – KY 81. 

Obdobn  jsou provedeny základové konstrukce krčku – železobetonové prahy podep ené 
pilotami. Základ pod halou krčku u stávající budovy je zhotoven z prostého betonu zhotoveného 
p ímo do výkopu, horní část základu bude bedn na, použitý beton C 12/15. 

Spodní dojezd výtahové šachty bude tvo en železobetonovou jímkou, v rozích podep enou 
pilotami. Výztuž betonu ocel 10 505(R) a 10 216(E) sít  Karisít  – KY 81. 

Pod železobetonovými konstrukcemi bude proveden podkladní beton C 12/15 tl. 
minimáln  50 mm. Beton bude proveden v ší ce o 50-100 mm vetší na každou stranu, aby bylo 
možno na n j postavit bedn ní. Prostor mezi základovým roštem bude vypln n zhutn nou 
zeminou. Na vrstvu zhutn ného št rkopísku bude proveden podkladní beton tl. 150 mm 
vyztužený Karisítí 150/150/6 mm, beton C 12/15. 

V podlaze bude vytvo ena revizní šachta kanalizace. Šachta bude zhotovena z betonu C 
12/15, vyztuženého Karisítí o pr m ru 6 mm, oka 150/150 mm. Z vnit ní strany bude izolována 
st rkovou hydroizolací. St rková hydroizolace bude propojená s živičnou hydroizolací stavby 
p es pomocnou plechovou lištu. Strop bude p ekryt plechem tl. 5 mm, p es který bude p etažen 
podkladní beton. P ed betonáží stropu bude plech provizorn  podep en. Do stropu bude vsazen 
t sný šachetní poklop. Do st ny šachty budou zabetonovány stupadla. Ve st nách budou 
vynechány otvory pro potrubí kanalizace, které budou po jejich instalaci zabetonovány. 
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Detailní specifikace jednotlivých prvku a jejich vyztužení je součástí projektové 
dokumentace. Soub žn  s provád ním základových konstrukcí (po p edem provedené pilotáži) 
je nutno provést kanalizaci a ostatní rozvody pod podlahami. 

 
Materiál: 
Beton podkladní C 12/15: 9 m3 
Beton pro základové pásy a patky C 20/25: 167 m3 
Beton pro základovou desku C 12/15: 84 m3 
Beton pro piloty C 20/25: 148 m3 
Výztuž pás  a patek: 6,8 tun 
Výztuž desky: 5,6 tun 
 
Četa: 
1x vedoucí čety – betoná   
1x geodet + 1x asistent 
1x pracovník pro obsluhu autočerpadla 
2x idiči autodomíchávače 
4x betoná i + 4x pracovníci pro pomocné práce 

Stroje: 
2x autodomíchávač 
2x ponorný vibrátor 
1x autočerpadlo betonu 
1x plovoucí vibrační lišta 
 
Kvalita: 
Vstupní kontrola – p ipravenost pracovišt , rovina pro pilotáž, výšková úroveň, únosnost 
podloží, technický stav stroj , pracovníci 
Mezioperační kontrola – hutn ní betonu, kontrola bedn ní, kontrola výztuže, kontrola 
dodaného betonu, ošet ování, prostupy 
Výstupní kontrola – tvar, povrch, rovinnost, výška horní hrany, pevnost 
 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci.  

 Požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích. 

 Obecné požadavky na obsluhu stroj  
 Čerpadla sm si a strojní omítačky 
 Vibrátory 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - P eprava a ukládání betonové 

sm si, Práce železá ské 
Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 
 
2.3.1.5. Hydroizolace 

Je navržena izolace z SBS modifikovaných asfaltových pás . Podkladní beton bude 
penetrován. Pásy budou k podkladu vzájemn  nataveny pomocí plynového ho áku, spoje budou 
ádn  p esahovány. Hydroizolace je na svislé st ny vytažena minimáln  300 mm nad upravený 

terén. Styk vodorovné a svislé izolace bude ešen zp tným spojem. Na svislé st n  bude 
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asfaltový pás chrán n tepelnou izolací z extrudovaného polystyrénu. Opracování a provedení 
detail  provedení dilatační spáry, p echody izolace svislé a vodorovné apod. je uvažováno dle 
p íslušných ČSN a technologických p edpis  výrobce. 

Radonový index pozemku byl pr zkumem stanoven jako st ední. Všechny prostupy 
instalací p es hydroizolační vrstvu budou v t sném provedení. 

P edpokládá se provedení jednovrstvé hydroizolace zabraňující pronikání radonu. Je 
navržen asfaltový modifikovaný pás minimální tloušťky 4 mm, s vložkou z polyesterové 
rohože. P i provedení tohoto systému je nutno dokonale kvalitu provád ní. 
 
Materiál: 
Izolace vodorovná Glastek: 1380 m2 

Izolace svislá Glastek: 83 m2 
Asfaltový lak penetrační: 1463 m2 
 
Četa: 
1x vedoucí čety - izolatér 
2x izolaté i + 3x pracovníci pro pomocné práce 

Stroje:  
2x plynová opalovací souprava na propan butan  

 
2.3.2. Hrubá vrchní stavba 

2.3.2.1. Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce tvo í steny z keramických tvárnic v kombinaci se sloupy 
z monolitického železobetonu. Zd né st ny jsou v místech soust edného zatížení nahrazeny 
st nami ze železobetonu. Vnit ní sloupy jsou navrženy čtvercového pr ezu, venkovní sloupy 
pr ezu kruhového, st ny ve tvaru respektující dispoziční ešení. Konstrukce jsou navrženy z 
betonu C 25/30, s betoná skou ocelí 10 505(R) a t mínky 10 216(E). Výztuž sloupu je využita 
jako součást zemnící soustavy, proto je nutno provést vzájemné propojení výztuže sloupu 
zp sobem p edepsaným v části elektro – minimáln  vždy 2 pruty, svar délky minimáln  3 cm. 
Nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic tl. 300 mm na pero – drážku, pevnost v tlaku 
P15 na maltu M10. St ny mezi pokoji budou vyzd ny z tvárnic se zlepšenými akustickými 
vlastnostmi tl. 300 na maltu M10. Tyto st ny tl. 300 mm budou odd leny od stropní konstrukce 
dilatační spárou tl. 15-20 mm, která bude vypln na a ut sn na polyuretanovou p nou. Nad 
otvory, jsou uloženy keramické systémové p eklady s železobetonovým jádrem 70/238, 
p ípadn  jsou součástí monolitické stropní desky. U oken v míst  venkovních žaluzií bude 
poslední p eklad nahrazen deskou z tuhé minerální vaty, u monolitických p eklad  bude beton 
o 50 mm uskočen dovnit  a rovn ž vložena minerální vata. Atiky budou vyzd ny z keramických 
tvárnic tl. 250 mm, pevnost v tlaku P10 na maltu M10. 

Železobetonové svislé konstrukce budou provád ny vyvázáním výztuže, sestavením 
systémového bedn ní a následn  betonovány. Beton dovezený autodomíchavačem bude 
p epravován v bádii a koši na beton zav šenými v žovým je ábem a z pracovní plošiny ukládán 
do konstrukcí, kde bude následn  hutn n. Zd né konstrukce jsou zd ny na maltu, která bude 
zajišt na suchou sm sí v sile, kde bude p istavena kontinuální míchačka a namíchaná malta 
bude p epravena v japonkách v žovým je ábem na pracovišt . 

Na svislých nosných konstrukcích bude uložena železobetonová monolitická deska. 
Součástí desky budou monolitické p eklady nad otvory. Ve stropních deskách budou 
vynechány otvory pro pr chod instalací v instalačních jádrech. Pro pr chod jednotlivých 
potrubí se do bedn ní st n a stropních desek vloží chráničky. Stropní konstrukce je navržena z 
betonu C 20/25, vyztužené sva ovanou Karisítí, dopln né betoná skou ocelí 10 505(R), 
p ípadn  s t mínky 10 216(E). P eklady jsou z betonu C 25/30. Součástí jsou veškeré pomocné 
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distanční prvky. Strop nad posledním podlažím je navržen stejný jako b žný strop, aby byla v 
budoucnu možná nástavba ješt  jednoho podlaží. Balkóny jsou také železobetonové a v místech 
vyložení jsou použity ISO-nosníky pro p erušení tepelného mostu. Do desky budou provedeny 
prostupy instalací dle požadavku jednotlivých profesí. Instalační jádra budou po provedení 
instalací v úrovni stropu p ebetonována. Otvory pro schodišt  ve stropu nad posledním 
podlažím jsou uzav eny ocelovou konstrukcí z ocelových nosník , na které je položen 
trapézový plech a zabetonován s vložením Karisít . U venkovního schodišt  je kv li menší 
tloušťce desky trapézový plech vložen mezi spodní p íruby nosníku. Horní hrana betonu bude 
srovnána s horní hranou stropu. Nosníky jsou kotveny do čela desky chemickými hmoždinkami 
p es kotevní plech. Zespodu je konstrukce uzav ena sádrokartonovou konstrukcí s p íslušnou 
požární odolností. Pro komunikaci mezi podlažími je navrženo prefabriikované dvojramenné 
schodišt . Nosnou konstrukci tvo í prefabrikáty ve složení 2x rameno a s jednou podestou. 
Mezi rameny bude vyzd na v etenová st na z keramických p íčkovek tl. 140 mm. 

Stropní konstrukce budou provád ny po betonáži svislých st n a sloup , a to sestavením 
systémového bedn ní, armováním výztuže a následnou betonáži pomocí autočerpadla betonu, 
který bude čerpat beton dovezený autodomíchávači na pracovišt , kde bude ukládán do 
konstrukce. Beton bude hutn n, ošet ován. Železobetonové konstrukce budou odbedn ny až po 
spln ní podmínek dle technologického p edpisu. 

 
Materiál: 
Porotherm 30 P+D: 1016 m2 

Porotherm 24 P+D: 92 m2 

Malta cementová M 10: 28450 l = 16 tun 
Beton C 25/30: 36 m3 
Beton C 20/25: 581 m3 
Výztuž sloup  a st n: 4,4 tun 
Výztuž stropu karisít : 38 tun 
Výztuž stropu pruty: 6,9 tun 
Výztuž p eklad : 1,1 tun 
 
Četa: 
Železobetonové konstrukce: 
1x vedoucí čety – betoná  
2x betoná , 2x železá , 2x tesa , 5x pomocný pracovník 
1x obsluha autočerpadla  
2x idič autodomíchávače 
Zd ní: 
1x vedoucí čety – zedník 
4x zedník, 5x pomocný pracovník 
 
Stroje: 
2x autodomíchávač 
2x Ponorný vibrátor ENAR M5 AFP  
1x autočerpadlo betonu 
1x plovoucí vibrační lišta 
1x v žový je áb 
1x souprava tahač + náv s 
1x valník s hydraulickou rukou 
1x silo na suchou sm s 
1x kontinuální míchačka 
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Kvalita: 
Vstupní kontrola 

 Svislé nosné konstrukce – p ipravenost pracovišt , geometrická p esnost, rovinnost 
podkladních konstrukcí, kvalita dodaného materiálu, skladování, technický stav stroj , 
pracovníci 

 Vodorovné nosné konstrukce – p ipravenost pracovišt , rovinnost a kolmost svislých 
konstrukcí, kontrola vyčnívající výztuže, kontrola dodaného materiálu, technický stav 
stroj , pracovníci 

Mezioperační kontrola 
 Svislé nosné konstrukce – klimatické podmínek pro práci, vytýčení zdiva, provedení 

podkladní hydroizolace, konzistence zakládací malty, založení první ady zdiva, vazby 
a napojení, stavební otvory, osazení p eklad , kontrola výztuže, kontrola bedn ní, 
kontrola ukládání betonu, hutn ní, ošet ování 

 Vodorovné nosné konstrukce – kontrola klimatických podmínek, kvalita provedeného 
bedn ní, svislost a rovinnost bedn ní, podep ení bedn ní, vyvázání a provedení výztuže, 
kontrola ukládání betonu, hutn ní, ošet ování 

Výstupní kontrola 
 Svislé nosné konstrukce – kontrola zhotovené konstrukce, kontrola geometrie 

provedených konstrukcí, svislost, rovinnost 
 Vodorovné nosné konstrukce – kontrola zhotovené konstrukce, kontrola geometrie 

provedených konstrukcí, svislost, rovinnost 
 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci.  

 Požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích. 

 Obecné požadavky na obsluhu stroj  
 Dopravní prost edky pro p epravu betonových a jiných sm sí 
 Míchačky, Čerpadla sm si a strojní omítačky, P epravníky a stabilní skladovací za ízení 

sypkých hmot, Vibrátory, Stavební výtahy 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - Skladování a manipulace 

s materiálem, Bedn ní, P eprava a ukládání betonové sm si, Odbedňování, Práce 
železá ské, Zednické práce, Sva ování a nah ívání živic v tavných nádobách 

Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 
 
2.3.2.2. Zast ešení  

St echa objektu je navržena plochá jednoplášťová, která bude lemována atikami 
vyzd nými z keramických tvárnic tl. 250 mm. Na železobetonovou konstrukci st echy, která 
bude penetrována, bude provedeno natavení izolačního SBS modifikovaného asfaltového pásu 
s p esahy a vytažením na svislé zdivo. Tento pás bude plnit ve st ešním souvrství funkci 
parozábrany. Na n j budou položeny polystyrénové desky v tl. 100 a 80 mm, a dále bude 
následovat p ilepení spádových klín  ze stejné izolace. Desky izolace budou pokládány tak, 
aby se spáry navzájem vyst ídaly. Na spádové klíny bude položena separační geotextílie a 
provedena krytina z PVC fólie. Krytina bude mechanicky kotvena hmoždinkami až do nosné 
konstrukce stropu. Pás bude p etažen p es atiky, které jsou z vnit ní strany zatepleny izolací tl. 
100 mm. Horní plocha atiky bude opat ena OSB deskami kotvenými do zdiva, které budou 
oplechovány titanzinkovým plechem. Ve st eše budou použity všechny typové detaily a 
doplňky jako prostupy instalací, ešení vpustí a roh . Odvodn ní st echy je navrženo vnit ními 
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vpust mi napojenými na svody dešťové kanalizace. Dle části elektro bude na st eše proveden 
hromosvod, uzemn ní bude provedeno prost ednictvím výztuže železobetonových sloup . 
P ístup na st echu umožnuje výlez s poklopem. Nad schodišt m je osazen sv tlík. Na st eše je 
osazena kondenzační jednotka chlazení. Pro prostup kabelu a potrubí chladiva je osazena 
typová prostupka, po provedení instalací je prostup zap n n. Veškeré prostupy stropem budou 
ut sn ny proti pronikání páry z interiéru do skladby st echy. St íšky nad balkonem a únikovým 
schodišt m jsou ešeny bez tepelné izolace a na volných okrajích jsou ukončeny záv trnou 
lištou. Na st echu bude položena hydroizolační st ešní fólie z m kčeného PVC výztuží tl. 1,5 
mm se zaručenou sva itelností určenou k mechanickému kotvení k podkladu bez zat žovací 
vrstvy. Bude odolná proti UV zá ení, stálobarevná, dlouhodobé rozm rové stabilní. Fólie bude 
sva ována pomocí horkovzdušného sva ovacího automatu a p ístroje s plynulou regulací 
teploty. 

 
Materiál: 
Asfaltový pás Glastek + penetrace – 780 m2 
Fólie Alkorplan tl. 1,5 mm – 1061 m2 
Geotextílie FILTEK 300 g/m2– 1061 m2 
Záv trná lišta – 19 m 
Okapnice – 79 m 
Tepelná izolace EPS (100mm+80 mm+spádové klíny) – 709 m2 
 
Četa: 
1x vedoucí čety – izolatér 
2x izolaté i + 3x pracovníci pro pomocné práce 
1x idič valníku s hydraulickou rukou 
 
Stroje: 
1x valník s hydraulickou rukou 
2x horkovzdušný sva ovací p ístroj se št rbinovou hubicí 
1x horkovzdušný sva ovací automat 
2x plynová opalovací souprava na propan butan 
1x výbava a p íslušenství pro podtlakovou kontrolu t snosti svar  
 
Kvalita: 
Vstupní kontrola – p ipravenost pracovišt , rovinnost podkladních vrstev, dodaný materiál, 
skladování prvk , technický stav stroj , pracovníci 
Mezioperační kontrola – kontrola klimatických podmínek pro práci, p esahy fólií, tepelných 
izolací, kvalita natavených pás , odd lení geotextílií, ukotvení fólie, poplastovaných úchytných 
prvk , kontrola sva ování 
Výstupní kontrola – kvalitu izolací vizuáln , vakuová zkouška, kontrola oplechování 
 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci.  

 Požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích. 

 Obecné požadavky na obsluhu stroj  
 Stavební výtahy 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - Sva ování a nah ívání živic v 

tavných nádobách 
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Na ízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Zajišt ní proti pádu technickou konstrukcí 
 Zajišt ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost edky 
 Zajišt ní proti pádu p edm t  a materiálu 
 Zajišt ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Práce na st eše 

Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 
 
2.3.3. Hrubé vnit ní práce 

2.3.3.1. Hrubé podlahy 

Na hrubou podlahu bude provedena hydroizolační vrstva z asfaltových pásu a položena 
vrstva podlahového polystyrénu tl. 100 mm (v p ízemí), nebo desky kročejové izolace tl. 40 
mm v jedné vrstv  na vazbu. Na okrajích a v míst  dve í budou vkládány okrajové izolační 
pásky. Kolem obvodových st n a všech prostup  inženýrských sítí a dalších prostupujících 
konstrukcí, se nalepí dilatační pásy. Na desky bude položena separační fólie a budou provedeny 
lité podlahy z anhydritu. V prostorách s vlhkým provozem – koupelny – bude použito lité 
podlahy na bázi cementu. P ed provád ním čisté podlahy je nutné založit veškeré chráničky a 
zatrubkování pro elektro, provést veškeré podlahové rozvody ÚT a ZTI, v koupelnách ve 
sprchových koutech budou osazeny vpusti. P ed aplikací anhydritového pot ru dochází 
k vymezení nivelety pot rové vrstvy speciální vodováhou v kombinaci s laserovým p ístrojem. 
Po ov ení konzistence sm si dopravené autodomíchávačem m že dojít k realizaci vrstvy. 
Pomocí čerpadla pro lité pot ry bude hadicemi dopravena sm s na pracovišt  a nanesena 
rovnom rn  po celé ploše. Pot r se pomocí p chovací tyče homogenizuje a odvzdušňuje. 
Úprava probíhá nejprve v jednom sm ru, kdy se pot r vyrovnává krátkými vibračními pohyby 
v celé tloušťce. Následn  se v kolmém sm ru jemn  zarovnává vibrací v horní polovin  své 
tloušťky. Lití pot ru se provádí v jednom kroku. P i aplikaci pot ru je pot eba zabránit pr vanu 
a p ímému slunečnímu svitu. Po 24 hodinách je vrstva pochozí. K realizaci pokládání dalších 
vrstev musí být dodržena p ípustná zbytková vlhkost.  

 
Materiál: 
Kročejová izolace 40 mm – 1384 m2 
Podlahový polystyrén 100 mm – 583 m2 
Anhydritový pot r 40 mm – 633 m2, 10 mm = 1 tuna = 55 m2, pot eba 46 tun  
Anhydritový pot r 45 mm – 1102 m2, 10 mm = 1 tuna = 55 m2, pot eba 90 tun  
Pot r cementový 50 mm – 196 m2 
Pot r cementový 40 mm – 38 m2 
Fólie PE 2 mm – 1951 m2 
 
Četa:  
1x vedoucí čety – betoná  
2x betoná i + 3x pomocný pracovník 
2x izolatér + 3x pomocný pracovník 
1x obsluha autodomíchávače, 1x obsluha valníku s hydraulickou rukou 
 
Stroje: 
1x autodomíchávač 
1x čerpadlo pro lité pot ry 
1x valník s hydraulickou rukou 
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1x stavební výtah 
 
Kvalita: 
Vstupní kontrola – p ipravenost pracovišt , p ipravenosti podklad , kontrola rovinnosti, 
svislosti, čistoty podkladu, kontrola instalací 
Mezioperační kontrola – provedení vazeb kročejové izolace, spoje, p esahy PE fólie, dilatační 
obvodové pásky, konzistence anhydritové sm si 
Výstupní kontrola – zbytková vlhkost anhydritové vrstvy, povrch anhydritové podlahy 
 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci.  

 Požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích. 

 Obecné požadavky na obsluhu stroj  
 Dopravní prost edky pro p epravu betonových a jiných sm sí 
 Čerpadla sm si a strojní omítačky 

Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 

 
2.3.3.2. P íčky a výplňové zdivo 

Pro akustické odd lení obytných prostor p ístavby jsou navrženy tvárnice se zlepšeným 
akustickým útlumem tl. 300 mm. D lící p íčky jsou navrženy z keramických p íčkovek tl. 115 
mm na cementovou maltu. P íčky v prostorách záchodu budou místy vyzd ny z tvárnic tl. 140 
mm. N které obezdívky sloup  a prostup  jsou vyzd ny z p íčkovek tl. 80 mm. P íčky jsou od 
stropní konstrukce oddilatovány spárou tl. 15-20 mm, která bude vypln na a ut sn na 
polyuretanovou p nou, po stranách jsou kotveny do nosného zdiva. Nad otvory v p íčkách jsou 
navrženy ploché keramické p eklady 115/71, protože je uvažováno s dve mi do obložkové 
zárubn . Výšku osazení je nutné up esnit na základe požadavku vybraného dodavatele dve í. V 
hale krčku jsou st ny z vnit ní strany obezd ny p íčkou z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm 
na lepící tmel. Pytlovaná maltová sm s bude míchána v prostorách p ístavby kontinuální 
míchačkou, a do výšky bude p epravována pomocí stavebního výtahu. 

 
Materiál: 
Porotherm 11,5 P+D: 976 m2 

Porotherm 30 AKU SYM: 404 m2 

Porotherm 14 P+D: 100 m2 

Porotherm 8 P+D: 25 m2 

Malta cementová M 10: 26700 kg 
 
Četa: 
1x vedoucí čety – zedník 
2x zedník + 3x pomocný pracovník 

Stroje: 
1x valník s hydraulickou rukou  
1x kontinuální míchačka  
1x stavební výtah 
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Kvalita: 
Vstupní kontrola – p ipravenost pracovišt , geometrická p esnost podkladních konstrukcí, 
dodaný materiál, skladování, technický stav stroj , pracovníci  
Mezioperační kontrola – vytýčení zdiva, provedení podkladní hydroizolace, konzistence 
zakládací malty, založení první ady zdiva, spáry, vazby a napojení, stavební otvory a osazení 
p eklad  
Výstupní kontrola – kontrola geometrie, rovinnost 
 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci.  

 Požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích. 

 Obecné požadavky na obsluhu stroj  
 Míchačky, Čerpadla sm si a strojní omítačky, P epravníky a stabilní skladovací za ízení 

sypkých hmot, Stavební výtahy 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - Skladování a manipulace 

s materiálem, Zednické práce 
Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 

 
2.3.4. Instalace  

2.3.4.1. Vnit ní vodovod 

Vnit ní vodovod bude napojen na rozší ené vodovodní potrubí p ivedené ze stávajícího 
objektu. Vodom r a hlavní uzáv r vnit ního vodovodu bude umíst n v technické místnosti 
objektu (kotelna 3.03). Hlavní p ívodní ležaté potrubí od stávajícího objektu do domu povede 
v hloubce 1,5 m pod terénem vn  domu a do objektu vstoupí ochrannou trubkou z podlahy. 
Stoupací potrubí povedou v instalační šacht  společn  s odpadními potrubími kanalizace. 
Podlažní rozvodná a p ipojovací potrubí budou vedena v p izdívkách p edst nových instalací a 
pod omítkou. Teplá voda pro uživatele bude p ipravována v tlakovém zásobníkovém oh ívači 
oh ívaném topnou vodou z úst edního vytáp ní. Na p ívodu studené vody do tohoto oh ívače 
bude krom  uzáv ru osazen ješt  zp tný ventil a pojistný ventil nastavený na otevírací p etlak 
0,6 MPa. Materiálem potrubí uvnit  domu bude PPR, PN 20. Potrubí vn  domu vedené pod 
terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Spojení plastového potrubí se závitovou 
armaturou musí být provedeno pomocí p echodky s mosazným závitem. Voln  vedené potrubí 
uvnit  domu bude ke stavebním konstrukcím upevn no kovovými objímkami s gumovou 
vložkou. Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzavírací armatury budou použity mosazné 
kulové kohouty s atestem na pitnou vodu. Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace. 

 
2.3.4.2. Vnit ní kanalizace 

Kanalizace odvád jící odpadní vody z objektu bude napojena na kanalizační potrubí 
stávajícího objektu. Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1.NP a pod terénem vn  
domu. V míst  napojení hlavního svodného potrubí na p ípojku bude z ízena hlavní vstupní 
šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm. Splašková odpadní potrubí 
budou spojena v tracím potrubím s venkovním prost edím a povedou v instalační šacht . 
P ipojovací potrubí budou vedena v p izdívkách p edst nových instalací a pod omítkou. Pro 
napojení praček budou osazeny zápachové uzáv rky. Dešťová voda bude odvád na z ploché 
st echy vpustmi a následn  vnit ním odpadním dešťovým potrubím, kde bude voda svedena až 
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do retenční šachty z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm umíst né vedle 
hlavní vstupní šachty. Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky z PVC KG uložené 
na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. 
Splašková odpadní, v trací a p ipojovací potrubí budou z polypropylenu HT a budou 
upevňována ke st nám kovovými objímkami s gumovou vložkou. 

 
2.3.4.3. Úst ední vytápění 

Zdrojem tepla pro vytáp ní je kombinace stacionárního plynového kotle a zásobníku teplé 
vody, který rozvádí ocelovým potrubím DN 25 topnou vodu do otopných t les. Turbokotel je 
odv trávaný potrubím nad st ešní rovinu. Kotel se zásobníkem teplé vody umíst n v technické 
místnosti objektu (kotelna 3.03). 

 
2.3.4.4. Domovní plynovod 

Plynový turbokotel s uzav enou spalovací komorou bude umíst n v technické místnosti 
objektu p ístavby. Sání vzduchu pro spalování a odkou ení bude provedeno certifikovaným 
systémem díl  pro odkou ení. Systém tvo en trubkami Ø 80 mm pro sání a odkou ení. Montáž 
turbokotle musí být provedena podle návodu výrobce. Okna kuchyní musí i p i uzav eném stavu 
zajistit vým nu vzduchu alespoň 20 m3/h. K tomuto účelu musí být okna opat ena v trací 
št rbinou. Hlavní uzáv r a plynom r bude umíst n v nice na hranici pozemku (viz plynovodní 
p ípojka). Stoupací vedení domovního plynovodu povede v prostupech dle projektové 
dokumentace, ležaté rozd lovací potrubí povede pod stropem 1.NP v tratelnými prostory. 
Plynovodní potrubí m že být vedeno voln  (viditeln ) podél st n a pod stropem nebo pod 
omítkou. Prostupy voln  vedeného potrubí zdmi budou ešeny pomocí ochranných trubek. 
Materiálem potrubí plynovodu uvnit  domu bude ocelové závitové potrubí spojované 
sva ováním. Potrubí vedené v zemi vn  domu bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. Voln  
vedené potrubí uvnit  domu bude ke stavebním konstrukcím upevňováno ocelovými 
objímkami. Potrubí vedené v zemi bude uloženo na pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Jako uzáv ry budou použity kulové kohouty s 
atestem na zemní plyn. P ed uvedením plynovodu do provozu musí být provedena zkouška 
pevnosti a t snosti. Po provedení zkoušek bude potrubí nat eno žlutým lakem. 

 
2.3.4.5. Silnoproud 

Kabel nízkého nap tí p iveden p es rozvodnou elektrickou sk íň pro objekt p ístavby, 
odkud bude následn  veden v zemi do objektu, kde bude vyveden do hlavní rozvodné sk ín  
objektu umíst né u obvodové st ny prvního nadzemního podlaží. Z této rozvodné sk ín  budou 
vyvedeny kabely do jednotlivých menších rozvodních sk íní v celém objektu. Rozvody vedeny 
pod stropem v oceloplechových žlabech s víkem. Vedení kabel  pouze v bytových prostorách 
ukládány skryt . V nebytových prostorách a p i dodatečné montáži je možno vedení ukládat na 
povrchu. Pro ukládání elektrického vedení ve zdech jsou určeny instalační zóny. 

 
2.3.5. Dokončovací práce 

2.3.5.1. Únikové schodiště 

Z jižní strany je navrženo t íramenné únikové schodišt . Montáž bude probíhat pomocí 
n žkových plošin. Hlavní podesta je železobetonová jako součást stropní desky. Schodišt  má 
ocelovou nosnou konstrukci. Schodnice jsou navrženy ze zalomených ocelových pásu, do st n 
kotvených pomocí kotevního prvku vhodnými chemickými hmoždinkami do d rovaného zdiva 
(za použití nutných doplňk  – sítky apodobn ). V míst  podest jsou propojeny p íčným 
ztužujícím prvkem z pásu 10/100. Spodní rameno je uloženo – podep eno do základu. 
Schodnice jsou ve st ední části podep eny šikmými sloupky z trubek. Trubky jsou ve spodní 
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části op eny do základu, v horní části opat eny ozdobným zakončením p ipomínající stvol z 
tenčích trubek ukončených ozdobnou koulí se závitem. Stupn  a podlaha mezipodest je z 
pororoštu. Pororošt bude mít mezery ve sm ru ch ze max. 15mm. Stupn  jsou uchyceny šrouby 
pres kotevní plechy, na podestách je pororošt osazen na pás 30/5 vodorovn  nava en na 
schodnice. Vzorek pororoštu bude p edložen ke schválení. Zábradlí je zhotoveno z ocelových 
pásu s výplní z d rovaného plechu. Sloupky jsou zhotoveny z pásu 60/10 nava ených na 
schodnice, nebo kotveny do podest hmoždinkami pres kotevní plech. Madlo z trubky je 
nava eno na šikmou konzolku sloupku. D rovaný plech výpln  je na okraji zahnut a tvo í 
p írubu. P íruba je vsunuta mezi pásy a sev ena šrouby. Na st n  bude osazeno trubkové madlo. 
Celá konstrukce bude žárov  zinkována. P ed zinkováním je nutno vyvrtat veškeré otvory a 
vy ezat závity. Šrouby budu použity zinkované. 
 
2.3.5.2. Podhledy  

Ve vybraných místnostech bude z akustických d vod  a pro krytí instalací proveden 
rastrový minerální podhled. Budou použity kazety z minerálních desek v rastru 600/600 
osazené do systémového viditelného záv sného systému z hliníkových profil  zav šených do 
stropní konstrukce táhly. Do podhledu budou vsazena svítidla, čidla elektrické požární 
signalizace, a další prvky slaboproudých instalací. Pro krytí instalací a vzduchotechnických 
jednotek v zasedací místnosti bude ve st edu místnosti vytvo en snížený pás z hladkého 
sádrokartonu. Pro krytí instalací bude v hygienických provozech a chodbách proveden snížený 
podhled z hladkého sádrokartonu. V koupelnách bude použit sádrokarton vhodný do vlhka. 
Podhled bude zav šen na systémovém roštu z ocelových pozinkovaných profilu uchycených do 
stropní konstrukce táhly. Po osazení budou spáry p etmeleny, p ebroušeny a p ipraveny pro 
malbu. Pro p ístup k za ízením budou do podhledu vsazeny revizní dví ka. Do podhled  budou 
osazeny vyústky a svítidla, která jsou lokáln  p isazená. 
 
Materiál: 
V trozábrana Jutafol N 140 standard – 534,4 m2 

Podhled sádrokartonový desky standard – 310 m2 
Podhled sádrokartonový desky proti vlhkosti – 198 m2 
Podhled sádrokartonový desky protipožární – 73 m2 
Kazetový podhled 600/600 – 291 m2 
 
Četa: 
1x vedoucí čety – sádrokartoná  
5x sádrokartoná i + 5x pomocný pracovník 
1x obsluha valníku s hydraulickou rukou 
 
Stroje: 
1x valník s hydraulickou rukou  
1x stavební výtah 
 
Kvalita: 
Vstupní kontrola – p ipravenost pracovišt , rovinnost stropu, kontrola materiálu, skladování, 
technický stav stroj , pracovníci 
Mezioperační kontrola – kontrola správných roztečí mezi p ipevňovacími šrouby, umíst ní 
rozvod , provedení prostup  a otvor , kontrola spoj , použití systémových prvk  
Výstupní kontrola – rovinnost, spárování, zatmelení spár 
 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci.  
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 Požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích. 

 Obecné požadavky na obsluhu stroj  
 Stavební výtahy 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - Skladování a manipulace 

s materiálem 
Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 

 
2.3.5.3. Omítky vnit ní 

Provedeny budou omítky st n dvouvrstvé ze suchých omítkových sm sí. Nejprve bude 
proveden ručn  p ednást ik, na n j bude nanesena strojn  jádrová omítka tloušťky 10 mm a 
poté nanesen strojn  vápenosádrový štuk. Strop bude omítnut strojn  tenkovrstvou sádrovou 
st rkou. Nejprve je provedeno omítání stropu, poté jsou omítány st ny od spodu ke stropu. 
Cihelné zdivo se omítá až po dostatečném sednutí a vyschnutí. Suchý cihelný povrch je p ed 
omítáním navlhčen. V rovin  st ny budou z ízeny omítníky - svislé pásy od sebe umíst né ve 
vzdálenosti 1,2 - 1,5 m. S nanášením se začíná u prováženého omítníku a postupuje se v pruzích 
od podlahy sm rem vzh ru. Jádro se stahuje co nejd íve po nahození, aby nezaschlo. Po dvou 
hodinách se uhladí d ev ným hladítkem tak, aby povrch z stal drsný. Jádro bude schnout 1 mm 
za 1 den, což odpovídá 10 dn m podle tloušťky jádrové vrstvy. Provedení omítky se zpracovává 
vhodnými omítacími stroji. P ed omítáním se osadí na všech okrajích a rozích rohové omítkové 
profily, na plochách omítníky. Podle druhu podkladu, jeho nasákavosti je pot eba podklad p ed 
nanesením omítky navlhčit, následn  nanést omítku ve tvaru housenky omítacím strojem v 
požadované tloušťce. Nanesená omítka se zarovná latí do roviny a po jemném zatuhnutí se 
navlhčí a filcovým hladítkem oživí. Poté se následn  vyhladí plochým nerezovým hladítkem. 
Styky dvou materiálu (zdivo – beton) budou s náležitými p esahy p ekryty perlinkou. 
 
Materiál: 
p ednást ik („špric“): 4677 m2 – 10 kg/m² = 46,8 t 
jádrová omítka 10 mm: 4677 m2 – 15 kg/m²/1cm = 70,1 t 
vápenosádrový štuk 2 mm: 3899 m2 – 12 kg/m²/10 mm = 9,4 t 
sádrová st rka 3 mm: 1136 m2 – 12 kg/m²/10 mm = 4,1 t 
 
Četa: 
1x vedoucí čety – omítká  
5x omítká  + 6x pomocný pracovník 
 
Stroje: 
1x valník s hydraulickou rukou 
1x stavební výtah 
1x strojní omítačka  
2x silo na suché sm si 
 

Kvalita: 
Vstupní kontrola – p ipravenost pracovišt , kontrola p ipravenosti podklad , kontrola 
rovinnosti, svislosti, čistoty, savosti, teploty podkladu, kontrola množství dovezeného 
materiálu, dokončení hrubých instalací, technický stav stroj , pracovníci 
Mezioperační kontrola – kontrola teploty p i provád ní, soudržnosti, drsnosti, stejnom rnosti, 
kontrola technologické p estávky  
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Výstupní kontrola – kontrola rovinnosti, svislosti omítek, p ímosti hran, soudržnosti, 
dokončeného povrchu, drsnosti, stejnom rnosti, čistoty kout  
 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci.  

 Požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích. 

 Obecné požadavky na obsluhu stroj  
 Čerpadla sm si a strojní omítačky 
 Stavební výtahy 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - Skladování a manipulace 

s materiálem 
Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 
 
2.3.5.4. Obklady vnit ní 

V sociálním za ízení a koupeln  je navržen keramický obklad do výšky 1,5-2 m. Obklad 
bude lepen vhodným lepícím tmelem. Spárování bude provedeno z vodot sného tmelu. 
V koupeln  s nát rovou hydroizolací proti stékající vod  budou opat eny plastovými lištami 
ukončení obklad  a hrany. Styk mezi obkladem a povlakovou krytinou zajistí speciální 
p echodová lišta. Dále budou provedeny obklady za vybranými kuchyňskými linkami. Obklady 
jsou navrženy od pracovní desky do výšky spodní hrany horních sk ínek. V míst  se 
samostatnými umyvadly budou provedeny obklady do výšky 1200 mm. 

P ed pokládkou keramických obklad  se odstraní nečistoty, malta a ostatní nerovnosti. 
Následuje provedení penetrace válečkem po celé ploše a nechá se vyschnout. Poté se obklady 
rozm í a horní hrana vyznačí ryskou. Lepidlo se nanáší na podklad pomocí zubové st rky. Pro 
dosažení dobré p ídržnosti se nanese pomocí hladké strany st rky tenká vrstva na podklad a 
ihned potom se nanese vhodnou zubovou st rkou požadovaná vrstva na rubovou stranu 
obkladového materiálu. Obklady se pokládají od nakreslené rysky sm rem nahoru a následn  
pak dol , za stálé kontroly svislé roviny. Poslední ada se dolepí až po položení dlažby. Pro 
lepší p ilnutí a srovnání obklad  se poklepe každá obkládačka gumovou paličkou. Po 
vytvrdnutí lepidla, po 24 hodinách, se vyplní mezery mezi jednotlivými obklady a dlaždicemi 
spárovací hmotou nanášenou gumovou st rkou. P ebytky spárovací hmoty po zaschnutí se 
odstraní mokrým molitanovým hladítkem. Po zaschnutí se dlaždice dočistí suchým hadrem. 
 
Materiál: 
keramický obklad – 675 m2 
lepidlo – 4 mm, 2 kg na 1 m2 – 1350 kg 

penetrace – 0,1 kg na 1 m2 – 67,5 l 
 
Četa: 
1x vedoucí čety – obkladač 
2x obkladači + 2x pomocný pracovník 
 
Stroje: 
1x valník s hydraulickou rukou 
1x stavební výtah 
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Kvalita: 
Vstupní kontrola – p ipravenost pracovišt , kontrola podkladu, vlhkost, technický stav stroj , 
pracovníci 
Mezioperační kontrola – kontrola rovinnosti podkladních vrstev, kontrola tmelu, doba 
zpracovatelnosti materiál , doba vytvrdnutí, ochrana p ed mrazem, sluncem 
Výstupní kontrola – kontrola rovinnosti, provedení spár, návazností, tloušt k navazujících 
nášlapných vrstev 
 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci.  

 Požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích. 

 Obecné požadavky na obsluhu stroj  
 Stavební výtahy 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - Skladování a manipulace 

s materiálem 
Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 

 
2.3.5.5. Podlahy – nášlapné vrstvy 

P ed provád ním čisté podlahy je nutné založit veškeré chráničky a zatrubkování pro 
elektro, provést veškeré podlahové rozvody instalací, v koupelnách ve sprchových koutech 
budou osazeny vpusti. Je navržena vinylová krytina odolná proti chemikáliím a ot ru. Celková 
tloušťka min. 2 mm z toho min. 0,7 mm probarvená vrstva. Typ krytiny bude volen podle účelu 
místnosti, v koupelnách bude zvolen protiskluzný typ pro pohyb bosou nohou. V pokojích 
obyvatel bude položena krytina v dezénu d eva. V kancelá i je navržen vhodný zát žový 
koberec. Na podlahu bude provedena dle pot eby vyrovnávací samonivelační st rka. Na ni 
budou disperzním lepidlem lepeny jednotlivé pásy krytiny a navzájem sva ovány. Sokl bude 
vytvo en podlahovým pásem vytaženým na st nu p es fabion a ukončen ukončující lištou. Tam, 
kde na st nách navazuje obklad, bude využito p echodové lišty. Krytina tvo í zároveň 
hydroizolaci podlahy v mokrých provozech. Veškeré podlahové vpusti budou použity dle 
doporučení výrobce umožňující typové vodot sné napojení podlahové krytiny. Místnost 
kotelny je opat ena podlahou s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Sokl i dlažba budou 
lepeny na vhodný lepící tmel. Spárování bude provedeno vhodným spárovacím tmelem. Na 
lemujících st nách bude proveden keramický sokl. Balkony budou mít nášlapnou vrstvu z 
keramické dlažby. Budou použity mrazuvzdorné a protiskluzné dlaždice. Dlaždice budou 
lepeny na vhodný vodot sný, mrazuvzdorný pružný tmel a spárovány vodot sným pružným 
tmelem. Pod obklad bude aplikována hydroizolační st rka. 
 
Materiál: 
Vinylová podlaha 2 mm – 1905 m2 
Vpichovaný koberec – 23 m2 
Dlažba keramická – kotelna – 12 m2 
Dlažba keramická – balkóny – 96 m2 
 
Četa: 
1x vedoucí čety – pokladač podlahových krytin 
4x pokladač podlahových krytin + 5 pomocný pracovník 
 



41 

 

Stroje: 
1x valník s hydraulickou rukou 
 
2.3.5.6. Zateplení obvodového pláště a zavěšená fasáda 

Obvodové st ny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou tl. 
160 mm. V soklové části do výšky 300 mm od upraveného terénu bude použito extrudovaného 
polystyrénu tt. 100 mm. Pod obklady bude provedena izolace tloušťky 100 mm. Zateplení soklu 
bude zataženo pod úroveň terénu do ozubu v základu. Dle tloušťky izolantu se založí lišty a 
ukotví se 3 zatloukacími hmoždinkami na 1 m. Izolační desky budou lepeny zespodu nahoru 
na vazbu s v tším rozm rem vodorovn . Lepící hmota smísená s vodou se p ipraví pomocí 
míchadla. Spáry v tší než 2 mm budou vypln ny izolačním materiálem. Izolační desky budou 
kotveny po obvod  a v ploše talí ovými hmoždinkami. Minimální počet hmoždinek je 6 na 1 
m2. Po ukotvení se izolant p ebrousí. Všechny hrany a rohy se vyztuží vhodnou lištou vtlačením 
do st rkové hmoty. Vytvo ení základní vrstvy bude provedeno plošným zatlačením síťoviny do 
st rkové hmoty nanesené na podklad izolantu. Sklen ná síťovina bude následn  p ekryta 
st rkovou hmotou. Po vyzrání základní vrstvy (5 dní) se vrstva napenetruje podkladním 
nát rem. Po zaschnutí penetračního nát ru (12 hodin) se provede konečná povrchová úprava 
silikonovou omítkou. Části fasád budou opat eny v tranou fasádou z cementovláknitých desek 
zav šenou na systémovém nosném roštu z hliníkových nosných profilu a konzol. Části nosného 
roštu viditelné ve spárách budou zat eny černou barvou, nebo p ekryty samolepící černou fólií. 
Uchycení desek je navrženo se skrytým kotvením, tloušťka desek 12 mm. Kotevní prvky jsou 
upevn ny na zadní stranu desek a poté zaháknuty na hliníkovou konstrukci roštu. Ve spodní a 
horní části bude vytvo ena pr b žná št rbina kryta m ížkou proti hmyzu. Do spár bude vložena 
plechová lišta zamezující zatékání dešťové vody do konstrukce. Tepelnou izolaci tvo í desky z 
minerální vlny tl. 160 mm s nakašírovanou textilií, určené k použití do v traných fasád. 
P ípadn  bude použita minerální vata bez textílie a st na bude následn  p ekryta difúzní fólií. 
Desky budou kotveny ke st n  vhodnými talí ovými hmoždinkami. Jednotlivé desky budou 
opat eny fasádním nát rem v r zných odstínech, nebo ponechány p írodní. 

 
Výměry: 
Kontaktní zateplovací systém tl. 160 mm – 1079 m2 
Kontaktní zateplovací systém tl. 100 mm – 43 m2 
Prov trávaná fasáda tl. 160 mm – 239 m2 
 
Četa: 
1x vedoucí čety – izolatér 
2x izolatér + 3x pomocný pracovník 
 
Stroje: 
1x valník s hydraulickou rukou 
1x stavební výtah 
fasádní lešení  
 

Kvalita: 
Vstupní kontrola – p ipravenost pracovišt , rovinnost povrch , počet, kvalita dovezeného 
materiálu, technický stav stroj , pracovníci  
Mezioperační kontrola – kontrola klimatických podmínek pro práci, založení zakládací lišty, 
počet talí ových hmoždinek na 1 m2, p ebroušení izolantu, vtlačení síťoviny do st rkové hmoty, 
dodržení technologické pauzy pro zrání a schnutí 
Výstupní kontrola – kontrola rovinnosti, povrchu, celistvosti konstrukce 
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BOZP: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci.  

 Požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích. 

 Obecné požadavky na obsluhu stroj  
 Stavební výtahy 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - Skladování a manipulace 

s materiálem 
Na ízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Zajišt ní proti pádu technickou konstrukcí 
 Používání žeb ík , lešení 
 Zajišt ní proti pádu p edm t  a materiálu 
 Zajišt ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 

 
2.3.6. Ostatní práce 

2.3.6.1. Výtah  

V objektu je navržen l žkový výtah. Je navržen lanový výtah bez strojovny. Výtah bude 
mít nepr chozí kabinu o rozm ru 1400 x 2400 mm, nosnost 1600 kg (21 osob). Interiér kabiny 
bude v provedení z kartáčovaného nerezu. Kabina bude vybavena nárazníky. Výtah bude mít 3 
stanice, automatické jednostrann  posuvné dve e ší ky 1300 mm. U vrchu šachty bude 
provedeno v trání dle požadavku dodavatele výtahu. Do stropní desky budou osazena montážní 
oka dle požadavku dodavatele výtahu. Do st ny výtahové šachty budou v požadovaných 
roztečích provedeny kotevní prahy z prostého betonu. Výtahová šachta je navržena podle 
podkladu a požadavku konkrétního typu výtahu. Dle tohoto výtahu je proveden komplexní 
návrh výtahové šachty a navazujících konstrukcí. 

 
2.3.6.2. Konstrukce a opláštění krčku 

Spojovací krček je navržen jako most propojující 2.NP pavilonu s 1.NP stávajícího 
objektu. S ohledem na výškový rozdíl ve spojovaných podlažích je navržen se dv ma 
vyrovnávacími rampami. Nosná konstrukce krčku je navržena jako prostorová p íhradovina, 
podep ená trojicí podpor, které jsou umíst ny ve výškových lomech krčku v jeho podélné ose. 
Sloup zhotovený z železobetonu je vetknut do základového prahu. P i horní stran  má kování 
z ocelové trubky, ke kterému jsou paprskovit  nava eny ocelové jackly podpírající rohy 
oplášt ní krčku v míst  podest. Ocelová konstrukce krčku je tvo ena obdélníkovými p íčnými 
rámy z I profilu. Rámy jsou osazeny kolmo k podlahovým nosník m a jsou propojeny 
podélnými nosníky rovn ž z ocelových I profilu nava ených v rozích rámu. Konstrukce je 
ztužena táhly kotvenými k ížem, či jednostrann  v jednotlivých polích. Táhla jsou uchycena ke 
kotevním plech m v rozích rámu. Táhla jsou zhotovena z ocelové tyčoviny. Viditelná táhla 
v míst  prosklených st n jsou zhotovena z pohledového systému, k ížení táhel bude ešeno 
pomocí kruhového styčníku. Konstrukce haly krčku u stávající budovy, která je umíst na na 
terénu, je osazena na základových pasech. Na n  jsou osazeny sloupky pomocí hmoždinek p es 
kotevní plech. Na n  budou osazeny vaznice, p ičemž p íčná vaznice bude uchycena na kruhové 
sloupy stávající budovy vynášející arký . Na podélné prvky ocelové konstrukce budou uloženy 
trapézové plechy nesoucí podlahu i st echu. Plech bude uložen na spodní p íruby I nosníku. 
Trapézový plech podlahy bude zabetonován s vložením karisít  30 mm nad vlny. Mezi nosné 
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rámy oplášt ní krčku jsou nava eny paždíky z tenkost nného profilu Z 140. Okna a dve e budou 
lemovány profily C 140. Ocelová konstrukce krčku bude montována za využití n žkových 
plošin a autoje ábu, který bude umožňovat i montáž okenních otvor  a prosklených st n krčku. 

Po montáži bude z venkovní strany na ocelovou konstrukci kotvena cementot ísková deska 
tl. 16 mm. Pro tento účel bude smontováno lešení, které bude využito dále pro konečné vn jší 
úpravy. Prostor mezi paždíky bude vypln n minerální vatou, na kterou bude upevn na 
parot sná fólie a st na bude uzav ena sádrokartonovou st nou. Konstrukce bude vytmelena, 
p ebroušena a p ipravena pro malbu. Z venkovní strany budou na cementot ískovou desku 
osazeny konzolky fasádního systému. Poté na ni budou nalepeny desky minerální vaty určené 
do v traných fasád. Na konstrukci poté bude p ipevn na difúzní fólie černé barvy. Následn  
bude zhotovena zav šená fasáda z cementovláknitých desek. Pod podlahovou konstrukcí je 
zav šen izolovaný podhled s povrchem z cementováknitých desek. St echa krčku je 
jednoplášťová pultová s atikou. Nosnou konstrukci tvo í trapézový plech uložený na spodní 
p íruby podélných prvk . Na n j je uložena vhodná parot sná fólie, dále desky z minerální vaty 
a kotvena st ešní krytina z PVC fólie. Fólie je mechanicky kotvena do trapézového plechu 
pomocí talí ových kotev. Atika má nosnou konstrukci z ocelových jackl  nava ených na 
oplášt ní krčku. U okapu je ukončena systémovou okapnicí z poplastovaného plechu. U 
h ebene je fólie vytažena na atiku a ukončena systémovou záv trnou lištou z poplastovaného 
plechu. Fólie je vytažena na lemující konstrukce p ibližn  250 mm a ukončena lištou. 
Odvodn ní je navrženo žlabem a svislým odpadním potrubím bude voda odvád na do dešťové 
kanalizace. 
 
Stroje: 
1x valník s hydraulickou rukou 
1x autoje áb 
2x n žková plošina 
fasádní lešení  
 

Kvalita: 
Vstupní kontrola – p ipravenost pracovišt , kontrola dokončených konstrukcí spodní stavby, 
počet, kvalita dovezeného materiálu, technický stav stroj , pracovníci  
Mezioperační kontrola – kontrola klimatických podmínek pro práci, kontrola p esnosti 
montované ocelové konstrukce, kontrola svar , spoj , kontrola provedené st ešní konstrukce, 
kontrola výplní otvor , kontrola vnit ního oplášt ní, sádrokartonové st ny, parozábrany, 
kontrola vn jšího oplášt ní, difúzní fólie, zav šené fasády 
Výstupní kontrola – kontrola rovinnosti, povrchu, celistvosti konstrukce 
 
BOZP: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci.  

 Požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi 
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích. 

 Obecné požadavky na obsluhu stroj  
 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy - Skladování a manipulace 

s materiálem 
Na ízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Zajišt ní proti pádu technickou konstrukcí 
 Používání žeb ík , lešení 
 Zajišt ní proti pádu p edm t  a materiálu 
 Zajišt ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
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 Práce na st eše 
Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 

 
2.3.6.3. Klempí ské 

Oplechování atik na ploché st eše je navrženo z titanzinkového plechu bez povrchových 
úprav. Oplechování na st eše doplňují systémové prvky z poplastovaného plechu v šedé barv . 
Jedná se o záv trné lišty a okapnice. Parapetní plechy jsou vyrobeny z hliníkového parapetního 
profilu lakovaného šedé barvy. Odvodn ní st echy krčku je navrženo podokapním žlabem 
z titanzinkového plechu. Na žlab čtvercového tvaru je napojeno čtvercové svislé odpadní 
potrubí s lapači st ešních splavenin a odvádí dešťovou vodu do dešťové kanalizace. Odpadní 
svislé potrubí je také z titanzinkového plechu. 

 
2.3.6.4. Zámečnické 

Pro výstup na st echu bude v prostoru schodišt  do stropu vsazen výlez. Výlez bude mít 
spodní poklop se stahovacími schody z lehkých slitin, z horní strany bude zateplený poklop s 
lemem, otevírání do boku. Lem bude umožnovat napojení na fóliovou krytinu. Požární odolnost 
je minimáln  EI2 30 DP3. Na st eše bude osazen sv tlík pro odvod kou e a tepla. Zábradlí na 
balkónech bude kovové. Sloupky z dvojice ocelových úhelníku, mezi které jsou nava eny 
podélné prvky z ocelových jackl  a trubek. Zábradlí bude zhotoveno po jednotlivých polích. 
Krajní úhelník bude tvo it s úhelníkem sousedního pole polovinu sloupku. Jednotlivé poloviny 
budou vzájemn  sešroubovány p es distanční prvek. Sloupky budou osazeny na kotevní prvek 
uchycený do čela železobetonové konstrukce balkónu hmoždinkami. Výplň je navržena ze 
sklen ných desek z bezpečnostního vrstveného skla a k ocelové konstrukci bude upevn na 
samo eznými šrouby. Madlo bude zhotoveno z ocelové trubky nava ené na šikmou konzolku, 
která bude vložena mezi poloviny sloupku a sev ena šroubem. Konstrukce bude žárov  
zinkovaná. P ed vstupem bude osazena čistící zóna osazená do vaničky z plastbetonu s 
odvodn ním. Ve schodišťovém prostoru je nad výstupem ze schodišt  navržen otevíravý, 
požárn  odolný st ešní sv tlík s izolačním dvojsklem, sloužící pro odvod kou e a tepla a je 
ovládaný servopohonem ízeného ze systému elektrické požární signalizace. Rám sv tlíku je 
systémový, kovový, s p erušeným tepelným mostem. Sv tlík bude dodán s tepeln  izolovanou 
obrubou z kovových tenkost nných profil  oplášt ných sádrokartonovou deskou. Do st echy 
krčku jsou osazeny pevn  zasklené st ešní sv tlíky, které mají rám z tvrzeného plastu. Sv tlíky 
budou dodány včetn  všech doplňk  a lemování. 

 
2.3.6.5. Malby 

Vn jší fasáda bude opat ena tenkovrstvou silikonovou omítkou s probarvenou finální 
vrstvou s odstínem barevného ešení dle projektové dokumentace. Tyto st rky jsou součástí 
kontaktního zateplovacího systému. Vnit ní st ny místností budou kompletn  vymalovány 
bílou barvou se zvýšenou ot ruvzdorností. Dodatečn  dojde k malb  barevné dle požadavk  
stavebníka, který stanoví odstín a rozsah barevných ploch. Okna, vnit ní d ev né i kovové dve e 
a zárubn  budou dodány s finální povrchovou úpravou. 

 
2.3.6.6. Výplně otvor  

Vnit ní d ev né dve e jsou navrženy plné, hladké. Dve e a obložkové zárubn  budou 
opat eny fólií v dezénu t ešeň. Dve e budou vybaveny jednodílným štítkem se zámkem a 
vložkou, n které dve e do sociálního vybavení budou vybaveny kličkou. Dve e pokoj  budou 
opat eny zámkem s jednostranným knoflíkem. Dve e do místností, které nejsou p ímo nebo 
nucen  v trané budou opat ené pr v trníky. Dve e bezbariérové toalety bude opat eno 
vodorovným madlem. N které vnit ní dve e jsou v chodbách ubytovací části navrženy kovové 
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– plechové lisované. Dve e budou mít stejný vzhled jako d ev né. N které dve e budou 
prosklené, zasklené mléčným bezpečnostním sklem. N které vnit ní prosklené st ny jsou 
navrženy d ev né zasklené jednoduchým bezpečnostním sklem a nerezovým kováním se 
samozavíračem a vodorovný madlem. Vybrané st ny budou požárn  odolné. 

Okna a prosklené st ny v obvodových st nách jsou navržena d ev ná s izolačním 
dvojsklem. Okno bude mít vzduchovou nepr zvučnost min. 30 dB. Kování je navrženo 
celoobvodové, včetn  pojistky proti chybné obsluze. Kování k ídla je u všech otevíravých 
sklopných oken navrženo čty polohové s mikroventilací ovládaných jedinou klikou. Prosklené 
st ny na únikové schodišt  s únikovými dve mi budou vybaveny motorickým ovládáním k ídla 
se začlen ním do systému elektrické požární signalizace. Vybrané prosklené st ny budou 
provedeny jako požárn  odolné. Okna budou osazena do líce st ny, rámy budou p etaženy 
zateplovacím systémem. Kotvení oken do ost ní bude provedeno pomocí turbošroub . Okno 
bude po osazení zat sn no polyuretanovou p nou a zalištováno parot snou páskou. Vnit ní 
parapet tvo í parapetní profil na d ev né bázi široký 250 mm se zaoblenou čelní hranou. 
Venkovní parapet je navržen ze systémového hliníkového parapetního profilu, včetn  
ukončujících lišt. Prosklené st ny budou zaskleny bezpečnostním sklem. 

Vstupní st ny zasklené izolačním dvojsklem a bezpečnostním sklem jsou navrženy ze 
systému z hliníkových profil  s p erušeným tepelným mostem. Vnit ní prosklené st ny a dve e 
budou zhotoveny bez náročnosti na tepelnou izolaci a budou zaskleny jednoduchým 
bezpečnostním sklem.  

Na spojovacím krčku budou použity prosklené st ny s izolačním dvojsklem z fasádního 
systému s p erušeným tepelným mostem. Nosné podkladní prvky jsou zhotoveny ze 
systémových hliníkových profilu.  

Vybrané dve e a prosklené st ny budou provedeny jako požárn  odolné dle zprávy 
protipožárního zabezpečení objektu. 

 
2.3.6.7. Stěrkové hydroizolace 

Hydroizolační st rka ve spojení s vodot sným lepícím tmelem je navržena ve skladb  teras 
a balkón . Nát r bude vytažen na lemující konstrukce min. 250 mm. Položená dlažba bude 
spárována vodot sným spárovacím tmelem. P echody na svislé konstrukce a dilatační spáry je 
se ut sní trvale pružnými tmely odolnými v či UV zá ení. Výtahová šachta bude izolována 
proti zemní vlhkosti st rkovou hydroizolací z vnit ní strany. 

 
2.3.6.8. Protipožární úpravy konstrukcí 

Prostupy p es požárn  d lící konstrukce budou ut sn ny t snící maltou nebo tmelem, vetší 
prostupy budou opat eny požární manžetou. Šachty opat eny požárn  odolnými dví ky, 
prostupy instalací do šachty budou požárn  ut sn ny. Prostupy instalačních šachet stropy budou 
ut sn ny po provedení instalací. Vybrané výpln  otvoru budou provedeny v protipožárním 
provedení. Na každém podlaží budou osazeny požární hydranty s tvarov  stálou hadicí 
v plechové sk íňce. Ocelové sloupky u rohových oken vynášející nadpraží budou opat eny 
obkladem protipožárními deskami tak, aby byla jejich požární odolnost R30. V hale krčku u 
stávajícího objektu a na schodišti bude proveden sádrokartonový podhled s požární odolností 
EI 30. 
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3. Koordinační situace stavby se širšími vztahy 

dopravních tras 

3.1. Poloha stavby a popis území 
Staveništ  se nachází ve st edu m sta Blansko v ulici Pod Sanatorkou, která navazuje na 

ulici Sadová a vede dále v ulici K. H. Máchy k pozemku nemocnice m sta.  
 

 
Obr. 3.1: Poloha stavby (zdroj: foto autor, [1]) 
 

Ulice K. H. Máchy navazuje na p íjezdovou komunikaci Pod Sanatorkou a končí vjezdem 
s bránou na pozemek nemocnice v Blansku. Jedná se o slepou komunikaci a dopravní 
prost edky budou odbočením doleva vjížd t p ímo na staveništ  p es stávající p íjezdovou 
komunikaci Senior centra. Pohled na danou lokalitu je z ejmý z obrázku níže. Vyznačená 
plocha p edstavuje plochu staveništ  a červené šipky sm r p íjezdu na staveništ  a odjezdu ze 
staveništ . 
 

 
Obr. 3.2: Přiblížení dané lokality (zdroj: foto autor, [1])  
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Situace staveništ  se širšími vztahy okolí jsou v p ílohách P 3.1. Bezpečná p eprava 
materiál , stroj  a za ízení bude realizována na trasách popsaných níže. Areál Senior centra je 
oplocen stávajícím oplocením s uzamykatelnou bránou. Vzhledem k prostorovým možnostem 
areálové komunikace bude t eba pro delší jízdní soupravy do staveništ  couvat, aby byl 
následný odjezd jednodušší a p ehledn jší. Pro p ípadné couvání bude možné si najet do 
obratišt  na stávající p íjezdové komunikaci Senior centra, jehož polom r oblouku je 8 m. P i 
takto problematických situacích m že idič využít asistence pracovník , kte í mu pomohou 
k bezpečnému vjezdu a výjezdu ze staveništ .  

 

3.2. Dopravní trasy 

Jednotlivé mapové podklady k jednotlivým trasám jsou z ejmé z p íloh P 3.1 a P 3.2 – 
Dopravní trasy. 

 
3.2.1. Trasa - stavebniny 

Délka trasy ze stavebnin na staveništ  je 2,4 km a jeví se jako bezproblémová, nevyskytuje 
se zde žádné omezení pro navržený dopravní prost edek, kterým je valník s hydraulickou rukou 
a užitný dodávkový v z. P epravu materiálu ze stavebnin na této trase zajistí zhotovitel stavby. 

 
3.2.2. Trasa – doprava systémového bednění 

Systémové bedn ní Doka bude vyp jčeno od společnosti FoxDen s.r.o. se sídlem v Brn . 
Bedn ní v požadovaném množství bude p evezeno ke staveništi, kde bude složeno na 
staveništní skládku. Délka trasy je 35,2 km. Primární doprava bude zajišt na jízdní soupravou 
tahače s náv sem, či valníkem s hydraulickou rukou. Sekundární doprava a tedy složení 
dovezeného bedn ní na skládku bude zajišt no pomocí v žového je ábu. 
 
3.2.3. Trasa – doprava čerstvého betonu 

Čerstvý beton bude dovážen na staveništ  autodomíchávačem STETTER – Basic line AM 
8C z betonárny TBG BETONMIX v Blansku. Délka trasy je 1,8 km a proto doba dopravy by 
nem la p esáhnout 6 minut i s ohledem na p ípadnou dopravní špičku. 

 
3.2.4. Trasa – doprava pilotovací soupravy 

Provád ní vrtaných pilot bude provád t specializovaná firma GEO-ING Jihlava spol. s.r.o. 
se sídlem v Jihlav . Firma zajistí dopravu pilotovací soupravy na staveništ . Pro p epravu je 
navržena vhodná jízdní souprava tahače s podvalníkem. Délka trasy činí 123 km. 
 
3.2.5. Trasa – doprava prefabrikovaných dílc  schodiště 

Hlavní schodišt  bude provedeno jako prefabrikované z dílc . Dílce budou dopravovány 
na stavbu primární dopravou pomocí jízdní soupravy tahače s náv sem. Délka trasy činí 15,8 
km. 

 
3.2.6. Trasa – doprava věžového je ábu a autoje ábu 

Trasa pro dopravu zap jčeného autoje ábu od firmy Pragotechnik spol. s.r.o. sídlící v Brn  
činí 39,7 km. V žový je áb bude zap jčen z p jčovny stavebnin Tradix ve Starém m st , délka 
trasy činí 103 km. 
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3.2.7. Trasa – doprava zeminy 

Odt žená zemina p ebývající, která nebude využita pro zásypy, bude odvezena a 
skladována na skládce v Pískovn  Dolní Lhota, kterou provozuje firma Kalcit s.r.o. a 
vzdálenost od staveništ  činí 4,3 km. Tato zemina bude využita v rámci rekultivace. 

 
3.2.8. Trasa – doprava prvk  pro ocelové konstrukce 

Prvky pro ocelové konstrukce budou dodávány firmou Transmark spol. s.r.o. sídlící v 
Boskovicích, která se zam uje na dodávku hutních materiálu. Délka trasy činí 23,1 km. 
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4. Časový a finanční plán stavby – objektový  
Pro pot eby zpracování časového plánu jsem provedl v programu Build Power S propočet 

stavby dle THU. Ke stavebním objekt m jsem p idal klasifikaci dle JKSO, zadal pot ebné 
objemy, plochy, metry budovaných objekt  a vynásobením s ceny za m rnou jednotku byla 
spočítána celková cena. 

Pro výpočet p ibližného časového plánu objekt  ocen ných dle THU jsem použil finanční 
produktivitu jednoho pracovníka za hodinu pracovní činnosti. U hlavního stavebního objektu 
jsem uvažoval časové období dle vypracovaného podrobn jšího harmonogramu. 

Časový a finanční objektový harmonogram se nachází v p íloze P 4.1 – Časový a finanční 
plán stavby – objektový. 
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5. Technická zpráva k za ízení staveniště  
5.1. Popis staveniště  

Staveništ  se nachází v areálu Senior centra v Blansku. Celková plocha staveništ  činí 
2591 m2. Staveništ  je situováno na pozemku areálu, který je mírn  svažitý, zatravn ný, se 
stromy a ke i umíst nými v parku, které budou zachovány a p i výstavb  chrán ny, p ípadn  
odstran ny dle návrhu projektu p ed zahájením zemních prací. Pro realizaci bude trvale 
odstran n jeden sloupek osv tlení areálu a další sloupek bude demontován dočasn , pro lepší 
manipulaci je ábu p i p esunu p ivezeného materiálu na staveništ . Areál se nachází u stávající 
komunikace v ulicích K. H. Máchy a Pod Sanatorkou. Vjezd na staveništ  a výjezd je tvo ený 
stávající komunikací v areálu ze severní strany. Dle inženýrsko-geologického pr zkumu nebyla 
v prostoru staveništ  zjišt na p ítomnost podzemní vody ve form  pr saku, či zvýšené vlhkosti. 
Radonový index pozemku byl pr zkumem stanoven jako st ední. Zemní práce budou probíhat 
v zeminách 3. t ídy t žitelnosti, ojedin le s rostoucí hloubkou 4. až 5. t ídy t žitelnosti. Lokalita 
se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. Srážkové vody budou dle 
projektové dokumentace odvád ny do stoky dešťové kanalizace. 
 

5.2. Napojení na dopravní infrastrukturu  
Staveništ  v areálu bude napojeno na stávající komunikaci v ulici K. H. Máchy. Vjezd na 

staveništ  a výjezd je tvo ený stávající komunikací v areálu ze severní strany. Ulice K. H 
Máchy navazuje na p íjezdovou komunikaci Pod Sanatorkou a končí vjezdem s bránou na 
pozemek nemocnice v Blansku. Jedná se tedy v podstat  o slepou komunikaci a primární 
doprava bude odbočením vjížd t p ímo na staveništ  p es stávající p íjezdovou komunikaci 
Senior centra. Na komunikaci v t sné blízkosti staveništ  se nep edpokládá pohyb chodc , 
nejsou zde žádné p ší zóny, či chodníky pro ve ejnost. Areálová komunikace je opat ena bránou 
délky 4,2 m. Vzhledem k prostorovým možnostem areálové komunikace bude t eba pro delší 
jízdní soupravy do staveništ  couvat, aby byl následný odjezd jednodušší a p ehledn jší. Pro 
p ípadné couvání bude možné si najet do obratišt  na stávající p íjezdové komunikaci Senior 
centra. P i takto problematických situacích m že idič využít asistence, signalizace pracovník , 
kte í pomohou k bezpečnému vjezdu a výjezdu ze staveništ .  
 

5.3. Napojení na technickou infrastrukturu 

Pro pot eby staveništ  bude vybudován dočasný vodovod, který se napojí ve vodom rné 
šacht  na vodom rnou sestavu nov  z ízeného trvalého potrubí vodovodu p ivedeného ze 
stávajícího objektu. Potrubí bude napojeno za vodom rem pro m ení spot eby vody. 
Vodovodní dočasné potrubí bude p ivedeno k sanitární buňce, k silu na suchou sm s p i zd ní 
nosných konstrukcí a ke zpevn né ploše pro mytí aut pomocí vysokotlakého čističe. Znečišt ní 
vozidel p edpokládám pouze p i etap  provád ní hrubé spodní stavby, kdy budou stavební 
stroje vyjížd t ze stavební jámy. P i ostatních etapách by ke znečišt ní blátem, či dalšími 
nečistotami nem lo docházet v d sledku p ítomnosti areálové komunikace na staveništi a 
navazujících zpevn ných ploch. Dočasná splašková kanalizace zázemí pracovník  je napojena 
na hlavní vstupní šachtu, kde budou splašky odvedeny potrubím nov  z ízené splaškové 
kanalizace. Elektrická energie pro stavební účely bude zajišt na vedením prodlužovacími 
p ívodními kabely až k místu spot eby. Z hlavního staveništního rozvad če bude elektrický 
kabel rozveden ke staveništním rozvad č m (na 240 a 400 V) pro buňky, v žový je áb, silo 
s pneumatickými dopravníky a ke stavebnímu výtahu. P ívodní kabely budou uloženy 
v ochranné plastové chráničce vedené na zemi, místy mohou být použity kabelové p echody 
pro p ejezd. Vzhledem k vedení kabelu nedojde k p ejezdu t žké mechanizace. 
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5.4. P evzetí staveniště 

Zhotovitel p evezme od stavebníka staveništ  v termínu uvedeném ve smlouv  o dílo. 
P edána bude projektová dokumentace, stavebního povolení a jiné dokumenty, p ipojovací 
body inženýrských sítí a základní vytyčovací body - alespoň 2 polohové a 1 výškový bod. 
 

5.5. Budování staveniště 

Za ízení staveništ  bude zbudováno na náklady zhotovitele. Z ízeno bude p ed započetím 
realizace stavby. Zázemí pracovník  bude zajišt no p ed zahájením zemních prací. Časový 
harmonogram z izování jednotlivých stroj  a za ízení je uveden v p íloze P 5.5 – Časový plán 
za ízení staveništ . 
 

5.6. Vnitrostaveništní doprava 

Na staveništi je k dispozici stávající asfaltová komunikace areálu, která bude využívána 
nejvíce pro p íjezd primární dopravy s následným složením materiálu na skládku. Tato stávající 
komunikace bude dopln na o zpevn né plochy dočasné i plochy, které budou využity pro fázi 
realizace komunikací a zpevn ných ploch. 

Ve fázi provád ní hrubé spodní stavby bude na zpevn ných plochách zapatkováno 
autočerpadlo betonu, ke kterému budou couvat nákladní automobily s čerstvým betonem.  

Ve fázi provád ní hrubé vrchní stavby bude na zpevn ných plochách umíst n v žový je áb 
a autočerpadlo op t s p íslušným nákladním automobilem. Nákladní automobil s čerstvým 
betonem se bude nacházet u všech p ípad  betonáže pomocí autočerpadla na stávající areálové 
komunikaci. V této fázi výstavby se bude zde již nacházet železobetonová patka, která bude 
trochu zasahovat do manipulačního prostoru, ovšem nebude zp sobovat žádné komplikace p i 
demontáži a odvozu je ábu, ani p i zapatkování autočerpadla betonu. 

Ve fázi provád ní dokončovacích prací již bude na zpevn ných plochách pouze silo na 
suché sm si a bude probíhat realizace spojovacího krčku. Zde bude p ítomen autoje áb pro 
montáž ocelové konstrukce a prosklených st n. 

Maximální dovolená rychlost pro staveništ  bude omezena na 10 km/h. Vzhledem k ší kám 
vnitrostaveništní komunikace (zpevn né plochy 10,8 m) zde bude zajišt n dostačující polom r 
sm rového oblouku pro všechny dopravní prost edky, které budou vjížd t do komunikace ze 
zhutn né kamenné drt  a recyklátu, p ípadn  do stavební jámy. V tšina dopravních prost edk  
primární dopravy bude využívat stávající asfaltové komunikace ší ky 3,365 m, 6,28 m a 8,08 
m. Vjezd do areálu s uzamykatelnou bránou je ší ky 4,23 m. 

Na vybraných místech oplocení, primárn  u vjezdu a výjezdu budou osazeny bezpečnostní 
tabulky zákaz vstupu nepovolaných osob, pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci. 
Vstup, který je zároveň vjezdem, je opat en uzamykatelnou bránou. Tabule s informacemi o 
probíhající výstavb  a se stavebním povolením, bude obsahovat informace o stavebníkovi, 
projektantovi, zhotoviteli a to včetn  všech d ležitých kontakt . 

 

 
Obr. 5.1: Bezpečnostní značení (zdroj: [2])  
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5.7. Provozní objekty  
5.7.1. Oplocení 

Prostory staveništ  jsou již částečn  oploceny stávajícím vyhovujícím oplocením do výšky 
1,8 m, které brání vstupu nepovolaným osobám, a prostor staveništ  je odd len od okolí. 
Stávající oplocení ohraničuje západní a severní strany staveništ . Dále zde bude dočasné 
doplňující oplocení ohraničující jižní stranu staveništ , které bude vést parkem v areálu dle 
návrhu za ízení staveništ . Volba vedení oplocení byla uvažována v závislosti na zachování 
funkce co nejvíce možných ploch parku sloužící obyvatel m centra a minimálního pot ebného 
prostoru pro výstavbu objektu p ístavby a spojovacího krčku. Dočasné oplocení o celkové délce 
60 m bude provedeno jako systém nepr hledného mobilního oplocení Heras z dílc  výšky 2 m. 
Systém využívá spony, zav trovací tyče a kolíky pro bezpečnému upevn ní k zemi. Oplocením 
bude zabrán no pr hledu, prašnosti, hluku ze staveništ  do okolí areálového parku. 

 
5.7.2. Vnější osvětlení 

Osv tlení na staveništi je z části zajišt no stávajícím areálovým ve ejným osv tlením 
v podob  sloupk  lamp, nacházející se p edevším v prostoru parku. Další sloupek VO se 
nachází u odbočky do areálové komunikace v t sné blízkosti trafostanice. Toto osv tlení by 
m lo v pokrýt pot ebu osv tlení vjezdu ze severní strany a jižní stranu s oplocením. Vzhledem 
k pracovní dob  od 7:00 do 16:00 a časovému plánu výstavby, která je zasazena do období 
b ezna až ledna se nep edpokládá velké využití osv tlovacích prvk . Pro staveništní účely 
budou instalována halogenová svítidla s pohybovým senzorem na poslední obytnou buňku 
v blízkosti uzamykatelného skladu a také na sanitární buňku v blízkosti zbývajících obytných 
bun k. Svítidla budou nastavena a instalována na st eše t chto bun k pro efektivní osv tlení 
okolí v p ípad  pot eby, ovšem pro použití v období výstavby hrubé vrchní stavby se 
nep edpokládá. V tší využití tohoto osv tlení se p edpokládá v období od listopadu do konce 
ledna. Pro p isvícení staveništ  v tomto období p i kratších sv telných dnech budou sloužit 
stojanová halogenová svítidla 2x400 W. Svítidla bubou lokáln  umíst na dle pot eby 
pracovník  a budou napájena prodlužovacími kabely. 
 
5.7.3. Zpevněné plochy a skladovací prostory 

Na staveništi je navržena zpevn ná plocha ze zhutn né kamenné drt  32 – 63 mm tloušťky 
200 mm pro zapatkování čerpadla, pojezd vozidel primární dopravy, dopravu je ábu, ale také 
pro vytvo ení manipulační plochy a skladování dovezeného materiálu na staveništ . Ve 
zpevn né ploše z kamenné drt  jsou umíst ny dv  vpusti pro odvod dešťové vody do stoky 
dešťové kanalizace. Část ze zhutn né kamenné drt  bude sloužit v budoucnu jako jedna 
z podkladních vrstev pro realizaci objektu SO 03 – Zpevn né plochy. Zpevn ná plocha 
doplňující je navržena ze zhutn ného recyklátu frakce 19-32 mm tloušťky 200 mm uloženého 
na geotextílii. Tato plocha bude p ed finální úpravou okolí objektu odstran na. Zpevn né 
plochy budou zhutn ny na parametry ID = 0,9 a Edef,2 = 100 MPa. Zpevn né plochy a 
komunikace jsou vyznačeny ve výkresech jednotlivých fází za ízení staveništ . Tyto plochy 
budou odvodn ny vpust mi nov  budované dešťové kanalizace. Staveništní komunikace a 
zpevn né plochy budou provedeny se spádem minimáln  2%. 

Ve fázi provád ní hrubé vrchní stavby bude pro skladování materiálu, který bude 
v nejbližší dob  zabudován, na staveništi navržena zpevn ná plocha. Tato plocha je popsána ve 
výkrese za ízení staveništ  jako manipulační prostor. Pro skladování materiálu, který nebude 
v tšinou ihned zabudován do stavebního díla, je určen prostor zpevn né plochy mezi v žovým 
je ábem a realizovaným objektem. Ve výkrese je prostor označen jako staveništní skládka 
s plochou 31,05 m2. Je to plocha pro skladování p edevším keramických tvárnic a prutové 
výztuže, jejichž celkové plochy pro skladování jsou stanoveny níže. V této etap  také 
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p edpokládám využití plochy budovaného objektu pro skladování bedn ní a výztuže 
rovnom rn , aby p íliš nezat žovaly konstrukci (deska, stojky) pod touto skladovací plochou. 

P i provád ní dokončovacích prací bude materiál p ivezen a uskladn n v objektu 
p ístavby, p ípadn  na manipulačním prostoru, kde je tato plocha pro skladování určena, ovšem 
nesmí bránit primární doprav , která bude p ivážet/odvážet sila se suchou omítkovou sm sí. 
Ocelové prvky spojovacího krčku budou p ed montáží skladovány na zpevn né ploše 
manipulačního prostoru. 

Další formou skladování ve všech fázích výstavby je uzamykatelná buňka, ve které m že 
být skladován drobn jší materiál, materiál náchylný na vlhkost, nebo také drobné ná adí a 
pom cky. 

 
5.7.4. Skladování zeminy, deponie 

Na staveništi se vzhledem k prostorovým možnostem nebudou nacházet deponie určené 
pro skladování ornice, či odkopané zeminy. Ornice využitelná pro konečné úpravy povrch  na 
staveništi a ostatní odt žená zemina, využitelná pro vn jší a vnit ní zásypy, budou skladovány 
mimo staveništ  na pozemku investora. Deponie budou tvo eny se sklonem svahu 45° a výška 
pro ornici bude maximáln  1,5 m, výška pro ostatní zeminu bude 2,5 m. Ostatní odt žená 
zemina bude odvezena a skladována na skládce v Pískovn  Dolní Lhota, kterou provozuje firma 
Kalcit s.r.o. a vzdálenost od staveništ  činí 4,3 km. Tato zemina bude využita v rámci 
rekultivace. 

 
5.7.5. Výpočet skladovacích ploch pro základní prvky výstavby 

Užitná (čistá) plocha: Fo = Z x fo, kde fo = 1/q  
fo – užitná (čistá) plocha na jednotku 1/q  
q – množství materiálu, který lze uskladnit na 1 m2 skladové plochy (skladový normativ)  
 
Celková plocha pro skladování: F = Fo / β = Z x f, kde β = fo / f  
β – koeficient využití skladové plochy  
f – celková plocha na m rnou jednotku  
 
Keramické tvárnice 

Hrubá vrchní stavba: 
Nejv tší množství v týdnu 22. 5. až 28. 5. = 250,82 m2 

Porotherm 30 P+D 
Spot eba 16 ks/m2 x 250,82 = 4013,12 ks => Spot eba 53,3 ks/m3 => 4013,12 / 53,3 = 75,3 m3 
fo = 0,3; f = 0,4; β = 0,75; skladování max. 3 palety na sebe 
F = 75,3 x 0,4 = 30,12 m2 => skladování 2 palet na sebe max. do výšky 5 m, uvažovaná plocha 
pro za ízení staveništ  je 15,06 m2 
 
Vnit ní vyzdívky: Nejv tší množství v týdnu 21. 8. až 27. 8. 
Porotherm 30 AKU SYM = 216,8 m2 
P íčkovky = 241,8 m2 
 
Porotherm 30 AKU SYM 
Spot eba 10,7 ks/m2 x 216,8 = 2319,76 ks => Spot eba 42,7 ks/m3 => 2319,76 / 42,7 = 54,3 m3 
fo = 0,3; f = 0,4; β = 0,75; skladování max. 3 palety na sebe 
F = 54,3 x 0,4 = 21,72 m2 => skladování 2 palet na sebe max. do výšky 5 m, uvažovaná plocha 
pro za ízení staveništ  je 10,86 m2 
 
P íčkovky 14, 11,5; 8 P+D 



57 

 

Spot eba 8 ks/m2 x 241,8 = 1934,4 ks => Spot eba 71,6 ks/m3 => 1934,4 / 71,6 = 25,7 m3 
fo = 0,3; f = 0,4; β = 0,75; skladování max. 3 palety na sebe 
F = 25,7 x 0,4 = 10,28 m2 => skladování 2 palet na sebe max. do výšky 5 m, uvažovaná plocha 
pro za ízení staveništ  je 5,14 m2 
 
Celkem plocha pro 21. 8. až 27. 8. = 16 m2 
 
Výztuž 

fo = 0,25; f = 0,4; β = 0,63; skladování do výšky 1m  
Nejv tší množství výztuže v týdnu 8. 5. až 14. 5. = 7,5 t 
F = 7,5 x 0,4 = 3 m2  

 
5.7.6. Skladovací uzamykatelná buňka 

Pro skladování a úschovu drobn jšího ná adí, pom cek a ostatního materiálu, p edevším 
náchylného na vlhkost, je v severní části staveništ  vedle bun k pro pracovníky navržena 
uzamykatelná buňka. Buňka bude uložena na betonových panelech. Kontejner bude o 
rozm rech 4200 x 2438 x 2591 mm.  
 
Technické informace: 
Vn jší rozm ry: 4200 x 2438 x 2591 mm  
Rám: sva ovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a válcovaných profil  tl. 3 mm 8 ks roh  
z materiálu o tl. 5 mm kapsy pro vysokozdvižný vozík   
Oplášt ní: trapézový plech tl. 1,3 -1,5 mm boční st ny s v tracími otvory   
Podlaha: ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm vod  odolná p ekližka tl. 21 mm   
Vrata: opat ena t snící gumou jišt ní dv mi uzavíracími tyčemi úhel otev ení max. 270 stupň  
 

 
Obr. 5.2: Skladový kontejner (zdroj: [3]) 
 
5.7.7. Transportní silo na suché směsi 

Silo bude na stavb  navrženo jako beztlakové pro skladování suchých sm sí, konkrétn  
pro zpracování zdící malty s kontinuální míchačkou, a pro omítání, kdy budou p istaveny dv  
sila z d vodu provád ní omítky a st rky strop  ve stejném časovém horizontu.  
 
Podmínky pro p istavení sila: 

 elektrická p ípojka: 380 V, 2x25/32 A 
 tlak vody: min. 3 bary, ¾“ p ípojka 
 p ístupová cesta k silu bude sjízdná pro t žká nákladní auta (náv sy) a nep etržit  voln  

p ístupná 
 plocha pot ebná pro p istavení sila je minimáln  3 x 3 m na zpevn ném podklad  
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Technické parametry 
 max. objem sila: 22 m3 suchého materiálu 

 
Obr. 5.3: Silo na suché směsi (zdroj: [4]) 
 

5.8. Sociálně správní objekty  

5.8.1. Návrh zázemí pracovník   
P i návrhu sociálního a hygienického zázemí pracovník  pro realizaci objektu SO 01 

vycházím z p ílohy Bilance pracovník  v jednotlivých týdnech. 
Šatna:  
nutná plocha: 1,25 m2/d lníka  
počet pracovník : 30 
nutná plocha celkem: 1 x 1,25 = 37,5 m2 

 

plocha kontejneru: 7,5 m2 
 

37,5 / 7,5 = 5  
návrh: 5 x OB3-2,3 - Obytná buňka 
 
Hygienické za ízení:  
1 umyvadlo/10 osob... → 3 umyvadla  
1 sprcha/15 osob ....... → 2 sprcha  
2 WC/11-50 osob .......→ 2 WC  
návrh: 1 x SAN2 - Sanitární buňka 
  
Buňka pro stavbyvedoucího – kancelá   
Buňka pro pracovníky – 5 x šatna  
 
Technické informace: 
Vn jší rozm ry: 2989 x 2435 x 2591 mm  
Vnit ní výška: 2350 mm 
Rám: ocelová sva ovaná konstrukce  
Izolace: minerální vata 60/60/100 mm 
Oplášt ní: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm  
St echa: falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace  
St na: bílá nebo dekor d evo, izolace  
Podlaha: 22 mm, PVC 1,5 mm, izolace 
Vybavení: vchodové dve e 875 x 2000 mm, okno 945 x 1200 mm s roletou 
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Elektroinstalace: standard / ČSN - 400V / 32A / 5-pol, zásuvky zapušt né v rámu  
Topení: p ímotopný panel 2 kW / Stiebel Eltron  
Barevné provedení: RAL7035 / sv. šedá 
 

 
Obr. 5.4: Obytná buňka (zdroj: [5]) 

 
Sanitární buňka  
 
Technické informace: 
Vn jší rozm ry: 6055 x 2435 x 2600 mm  
Vnit ní výška: 2350 mm  
Rám: ocelová sva ovaná konstrukce  
Izolace: minerální vata 60/60/100 mm 
Oplášt ní: lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm  
St echa: falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace  
St na: vnit ní oplechování, izolace  
Podlaha: cementová 22 mm + antiskluz Aqua PVC 1,5 mm, izolace 
Vybavení: vchodové dve e 875 x 2000 mm, vnit ní dve e 625 x 2000 mm, okna 600 x 600 mm 
sanitární, umyvadlo, žlab, baterie, bojler 300 l, sprchové kouty, WC kabiny, pisoáry 
el. ventilátory 190 m3/h, odtoková gula, zrcadla, vnit ní p íčky, napojení voda / odpad 
Elektroinstalace: standard / ČSN - 400V / 32A / 5-pol, zásuvky zapušt né v rámu  
Topení: p ímotopný panel 2 kW / Stiebel Eltron  
Barevné provedení: RAL7035 / sv. šedá 
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Obr. 5.5: Sanitární buňka (zdroj: [6]) 
 

5.9. Výpočet pot eby vody  
Výpočet pot ebného množství vody a následn  stanovení dimenze potrubí je provedeno 

pro realizaci hlavního stavebního objektu p ístavby. Spot eba vody bude p edevším pro činnosti 
spojené se stavební výrobou a hygienickým zázemím. Voda pro požární účely bude zajišt na 
hydrantem v prostoru p íjezdové komunikace stávajícího objektu mimo staveništ , avšak v 
dostatečné vzdálenosti od budované stavby. 

Ve výpočtu uvažuji spot ebu vody za jeden den. Uvažuji období p i provád ní hrubé vrchní 
stavby, kdy dochází k ošet ování betonových konstrukcí p i vyšších denních teplotách a k 
výrob  zdící malty. P i výpočtu pot ebné vody pro maltu uvažuju spot ebu 28 l/m2 a maximální 
plochu, kterou vyzdí zedníci dle harmonogramu za jeden den, což činí tém  70 m2. P i výpočtu 
pot ebné vody pro ošet ování betonu uvažuju spot ebu 100 l/m3 a objem betonu na jedno 
podlaží stropní konstrukce. 

 
Tab. 5.1: Potřeba vody 

VODA PRO STAVEBNÍ ČINNOST A HYGIENICKÉ ÚČELY ZA DEN 

POTŘEBA VODY MJ MNOŽSTVÍ SPOTŘEBA [l] MNOŽSTVÍ VODY 
[l] 

H gie i ké potře  osoba 30 40 1200 

Sprchy osoba 30 45 1350 

Ošetřová í eto u m3 194 100 19400 

Výro a alt  m2 70 28 1960 

SPOTŘEBA VODY CELKEM 23910 l 

 
 
 

Qn = Σ(Pn * Kn) / (t * 3600) = 
[(1200 + 1350) * 2,7 + (19400 + 1960) * 1,5] / (8 * 3600) = 1,352 l/s  
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Qn - vte inová spot eba vody  
Pn - spot eba vody v l na sm nu  
Kn - koeficient nerovnom rnosti pro danou spot ebu  
t - doba, po kterou je voda odebírána (1 pracovní sm na = 8 h)  
 
Dimenze vodovodní p ípojky: Qn = 1,352 l/s < 1,6 l/s => jmenovitý pr m r DN 40 
 

5.10. Výpočet p íkonu elektrické energie  
P íkon elektrické energie pro nep erušovaný provoz je počítán pro technologickou etapu 

hrubé vrchní stavby. Je uvažováno s maximálním nasazením stroj . 

Počítám s nejv tší možnou spot ebou elektrické energie b hem výstavby, pro staveništní 
p ípojku. Dle harmonogramu jsou vybrány stroje, u kterých je pravd podobnost, že budou 
použity ve stejnou chvíli, jejich kombinací dojde k nejv tší možné spot eb  elektrické energie. 
Mezi tyto činnosti pat í bednící a odbedňovací práce, armování výztuže a ošet ování 
monolitických konstrukcí, zároveň probíhá zd ní z cihelných tvárnic. 
 

Provozní elektromotory 
 
Tab. 5.2: Provozní elektromotory - příkony 

Stave í stroj Příko  [kW] Počet Celkem [kW] 

věžový jeřá  11 1 11 

í hačka ko ti uál í 5,5 1 5,5 

po or ý vi rátor 2,3 2 4,6 

stave í výtah 5,5 1 5,5 

svařova í stroj 4,5 1 4,5 

vrta í kladivo 0,55 3 1,65 

úhlová ruska 0,72 4 2,88 

ruč í kotoučová pila 1,6 2 3,2 

v sokotlaký čistič 1,8 1 1,8 

pří otop ý pa el SAN  4 1 4 

pří otop ý pa el OB -2,3 2 5 10 

bojler 2 1 2 

spotře iče v uňká h 4 1 4 

Celkem 60,63 kW 

 
Provozní p íkon vnit ního osvětlení  
 
Tab. 5.3: Vnitřní osvětlení - příkony 

V itř í osvětle í Příko  [kW] Počet Celkem [kW] 

o t á uňka  0,072 5 0,36 

ka elář stav vedou ího 0,072 1 0,072 

sa itár í uňka 0,072 1 0,072 

skladový ko tejner 0,072 1 0,072 

Celkem 0,58 kW 

 
Provozní p íkon vnějšího osvětlení  
V období provád ní hrubé vrchní stavby se využití svítidel v pracovní dob  nep edpokládá. 
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1,1 – součinitel rezervy pro nep edvídané zvýšení p íkonu (10%)  
P1 – instalovaný výkon elektromotor   
P2 – instalovaný výkon osv tlení vnit ních prostor  
P3 – instalovaný výkon osv tlení vn jších objekt   
0,5 – koeficient současnosti elektromotor   
0,8 – koeficient vnit ního osv tlení  
0,7 – fázový posun  
 

Nutný p íkon elektrické energie pro realizaci zast ešení je 57,67 kW. Vypočtenému 
p íkonu bude odpovídat navržená elektrická rozvodná síť.  
 

5.11. Bezpečnost a ochrana zdraví p i provádění stavby  
P ed zahájením prací budou pracovníci proškoleni o BOZP. Budou také poučeni o 

staveništním provozu, seznámeni s hygienickými a požárními p edpisy.  
 

P i realizaci budou dodržovány zákony a na ízení:  
Zákon č. 309/2006 Sb. a jeho zm na 225/2012 Sb. O zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví p i práci 
Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích.  
Na ízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Na ízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovního 
prost edí.  
Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí.  
Na ízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpečnostních značek a 
zavedení signál   
Na ízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, čistících a desinfekčních prost edk   
Zákon č. 133/1985Sb. o požární ochran  
Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci 
Na ízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní za ízení 
Na ízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací 
Na ízení vlády č. 201/2010 Sb. o zp sobu evidence úraz , hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
 

5.12. Ochrana životního prost edí p i provádění stavby  
Pro ochranu životního prost edí budou vznikající odpady t íd ny pro následnou recyklaci. 

Kontejner na suť, stavební odpad a ocelové od ezky bude umíst n u vjezdu/výjezdu ze 
staveništ  u stávajícího objektu dle za ízení staveništ . Jeho dodávku a vývoz zajistí firma 
specializující se na likvidaci odpad . Plasty a papír budou uchovávány v kontejnerech na 
t íd ný odpad u stávajícího objektu v míst p íjezdové komunikace a budou rozlišeny p íslušnou 
barvou. 

Nakládat s odpady se bude dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Zat íd ní odpad  je 
provedeno v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad . O nakládání s odpady 

S = 1,1 * [(0,5 * P1 + 0,8 * P2 + 1,0 * P3)2 + (0,7*P1)2]0,5  
S = 1,1 * [(0,5 * 60,63 + 0,8 * 0,58 + 1,0 * 0)2 + (0,7*60,63)2]0,5 = 57,67 kW  
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bude vedena dokumentace. P i realizaci stavby se do ovzduší nebudou uvolňovat žádné 
škodlivé látky. P i realizaci hrubé vrchní stavby se nep edpokládá vznik nadm rné hladiny 
hluku a vibrací od stavebních stroj  a ná adí. Bude vznikat pouze b žný stavební hluk a 
prašnost. V pr b hu výstavby bude provád no kontrolní m ení hladiny hluku a akustického 
tlaku. Pokud by výsledky m ení prokázaly p ekročení limitu hladinu hluku 80 dB a 
akustického tlaku 112 Pa, musely by být zam stnanc m poskytnuty osobní ochranné pom cky 
k ochran  sluchu. P i p ekročení limitu hladinu hluku 85 dB a akustického tlaku 200 Pa, je 
zam stnanec povinen tyto ochranné pom cky využívat. Na staveništi budou využívány stroje 
ve vhodném technickém stavu, aby nešlo k úniku nežádoucích látek. Ve fázi hrubé spodní 
stavby budou znečišt né dopravní prost edky, které vyjedou ze stavební jámy, p ed odjezdem 
očišt ny pomocí vysokotlakého čističe s vodou, která bude k dispozici u zpevn né plochy dle 
za ízení staveništ . V tší nánosy zeminy na kolách automobil  budou očišt ny ručn  pomocí 
lopaty a následn  očišt ny vodou. Ve fázi hrubé vrchní stavby a další výstavby by nem lo 
docházet k v tšímu znečišt ní stroj , p i p ípadném znečišt ní budou tyto očišt ny pomocí 
vysokotlakého čističe s vodou, pokud není hadice s vodou součástí vybavení tohoto stroje, 
kterým by se mohl omýt. 

Na staveništi se nachází množství stávajících strom , které budou zachovány a pro tento 
p ípad chrán ny p ed poškozením. Chrán ní bude zajišt no provedením ochranného plotu ze 
systémového mobilního oplocení Heras výšky 2 m kolem strom , p ípadn  d ev nou výd evou 
stlučenou z prken a hranol . Ideální ochranný plot bude mít p dorysn  osmiúhelník a m l by 
ochránit prostor vymezený okapovou linií koruny, zv tšený o 1,5 m. P dorysné rozm ry budou 
individuální dle rozdílné okapové linie koruny stromu. U v tšiny strom  budou dodrženy 
rozm ry požadované, u zbývajících bude v nována zvýšená pozornost p i manipulaci a práci 
v blízkosti t chto strom . 
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6. Návrh hlavních stavebních stroj  a mechanism  

6.1. Zajištění primární dopravy 

Nákladní automobil Tatra 815 S1 6x6 

Automobil sloužící pro p epravu odt žené zeminy ze staveništ  má dozadu sklopnou 
celokovovou korbu a je vhodný pro p epravu materiálu na silnici i v terénu. Zvedací za ízení je 
hydraulické a ovládá se z kabiny idiče. 
 
Technické informace: 
Pohotovostní hmotnost: 11 300 kg 
Užitečná hmotnost: 10 700 kg 
Celková hmotnost vozidla: 22 000 kg 
Rozm ry korby d x š x v: 4300 x 2500 x 1000 mm 
Maximální rychlost: 80 km/hod 
 

 
Obr. 6.1: Tatra 815 (zdroj: [7]) 
  
Teleskopický podvalník Goldhofer STZ-L 4-41/80 

Technické informace: 
Maximální nosná délka: 15 – 37 m 
Maximální nosná ší ka: 3 m 
Maximální nosnost: 56 t 

 
Obr. 6.2: Teleskopický podvalník Goldhofer (zdroj: [8]) 
 

Dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické zp sobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích musí být z hlediska hmotnosti a 
rozm r  soupravy spln no:  
§37 - Nejv tší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozd lení na 
nápravy:  
Nejv tší povolená hmotnost je pro silniční vozidla, konkrétn  jízdní soupravy 48 tun.  
=> Celková hmotnost – tahač 18 t + podvalník a vrtná souprava > 41 t => nevyhoví 
 
§39 - Nejv tší povolené rozm ry vozidel a jízdních souprav  
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Nejv tší povolená ší ka je 2,55 m  
Nejv tší povolená výška je pro soupravu tahače s náv sem 4 m  
Nejv tší povolená délka jízdní soupravy tahače s náv sem je 16,5 m  
Jízdní souprava nevyhoví celkové délce 16,5 m. 
 

Jedná se zde o nadrozm rnou p epravu, a tedy dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích je nutné zažádat o povolení pro nadrozm rnou dopravu. Na trase bude dle 
pot eby p edevším v úsecích m sta Blansko zastavena doprava, a tedy bude pot eba získat 
souhlas p íslušného orgánu Policie ČR. Povolení se vydá na dobu určitou a v jeho rozhodnutí 
budou stanoveny p ípadné podmínky zvláštního užívání. Plánování p epravy a zastavení 
provozu včetn  doprovodu nákladu zajistí asistenční služba. 
 
Podvalník Goldhofer STZ-L 5-59/80 A F2 

 
Technické informace: 
Nosná délka: 8,5 – 13,8 m 
Nosná ší ka: 2,55 m 
Nosnost: 50 t 
 

 
Obr. 6.3: Podvalník Goldhofer (zdroj: [9]) 

 
Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 8 C a AM 9 C 

Autodomíchávače budou zajišťovat primární dopravu čerstvého betonu a anhydritového a 
cementového pot ru na staveništ . Autodomíchávač se dodává s mechanickým nebo 
elektronickým systémem ovládání umíst ným na zadní části nástavby i v kabin  idiče.  
 
Technické informace AM 8 C a AM 9 C: 
Jmenovitý objem: 8 / 9 m3 
Hmotnost nástavby: 4350 / 4550 kg 
 

 
Obr. 6.4: Autodomíchávač Stetter (zdroj: [10]) 
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Užitkový v z Renault Master Van - L2H2 

Použití pro p epravu mén  rozm rného materiálu, ná adí a pracovních pom cek. 
P edpokládá se pro využití primární dopravy ve fázi dokončovacích prací. Podmínka pro práci 
je idičské oprávn ní typu B. 
 
Technické informace:  
Užitečné zatížení: 1338 / 1531 / 1516 kg 
Motor/Typ: 2.5 DcI - 75 / 88 / 107 kw 
Objem nákladového prostoru: 10,8 m3  
Ložná délka nákladového prostoru: 3300 mm 
Maximální ší ka úložného prostoru: 1980 mm 
Nakládací výška úložného prostoru: 1725 mm 
Nakládací výška: 550 mm 

 
Obr. 6.5: Užitkový vůz (zdroj: [11]) 

 
 
 
 
 
 

 
Obr. 6.6: Užitkový vůz Renault (zdroj: [11]) 

 
Valník Iveco MP 260 s hydraulickou rukou Maxilift ML 510.2 

Valník s hydraulickou rukou bude využit pro primární dopravu na staveništ . Pomocí 
hydraulické ruky se materiál složí na skládku. Pomocí sestavy budou p iváženy a skládány 
palety s p íčkovkami, či ocelové prvky spojovacího krčku, kdy už na stavb  nebude p ítomný 
v žový je áb. Hmotnost palety je 1180 kg, navržená hydraulická ruka tedy vyhoví pot ebám 
složení dovezeného materiálu na staveništní skládku. Podmínka pro práci je idičské oprávn ní 
typu C. 

 
 
 
 
Technické informace valníku:  
Ší ka ložné plochy: 2450 mm  
Délka ložné plochy: 6900 mm  
Maximální hmotnost: 26 tun  
Maximální nosnost valníku: 9,5 tun  

 
Obr. 6.7: Valník Iveco MP 260 (zdroj: [12])
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Technické informace ruky Maxilift: 
2 hydraulické teleskopické prodloužení ramene (standardní výbava, dosah 3,64 metr ) 
Možnost 3 extra manuálních teleskopických prodloužení (volitelné p íslušenství, dosah až 6,70 
metr ) 
pohon hydraulicky p ipojením p ímo do čerpadla tažného vozidla 
Hmotnost je ábu od 465 kg 
Zvedací síla je ábu 48 kNm 
 
 

 
Obr. 6.8: Hydraulická ruka Maxilift (zdroj: [13]) 
 
Tahač Iveco AS 440S46T/P – EcoStralis 

Tahač bude použit v kombinaci s náv sem SCHWARZMÜLLER SPA 3/E RH 125 pro 
primární dopravu na staveništ . Podmínka pro práci je idičské oprávn ní typu C. 
 
Rozm ry a technické informace:  
A Rozvor - 3 800 mm 
B Celková délka - 6 256 mm 
C P ední p evis - 1 410 mm 
D Zadní p evis - 1 048 mm 
E Celková ší ka - 2 550 mm 
F Zadní část kabiny od osy p ední nápravy – 940 mm 
K Celková výška - 3 708 mm 
Celková hmotnost vozidla (legislativní / konstrukční) - 18 000 / 19 000 kg 
Povolené zatížení p ední nápravy - 7 500 kg 
Povolené zatížení zadní nápravy (legislativní / konstrukční) - 11 500 / 13 000 kg 
 

 
Obr. 6.9: Tahač Iveco Ecostralis (zdroj: [14]) 
 
Valníkový návěs SCHWARZMÜLLER SPA 3/E RH 125  

V kombinaci s tahačem Iveco AS 440S46T/P – EcoStralis pro primární dopravu na 
staveništ . Podmínka pro práci je idičské oprávn ní typu C. 
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Technické informace:  
Ší ka ložné plochy: 2,48 m  
Délka ložné plochy: 13,62 m  
Celková hmotnost soupravy (povolená) 42t  
Vlastní hmotnost cca 5,6 t  
Zatížení náprav (technické) 27 t  
Zatížení točnice (technické) 12 t  
Celková hmotnost (technická) 39 t 

 
Obr. 6.10: Návěs Schwarzmüller (zdroj: 
[15])

 

 
Obr. 6.11: Návěs Schwarzmüller - rozměry (zdroj: [15]) 
 

6.2. Betonáž 

Autočerpadlo Schwing S 39 SX 

Autočerpadlo bude využíváno ve fázi spodní stavby pro betonáž pilot, železobetonových 
pás , patek a základové desky. Poloha je z ejmá z výkresu p ílohy P 1.1 – Za ízení staveništ  
– Hrubá spodní stavba. K zapatkovanému autočerpadlu na zpevn né ploše budou couvat 
autodomíchávače s čerstvým betonem.  
 

 
Obr. 6.12: Autočerpadlo Schwing S 39 SX (zdroj: [16]) 
 
Technické informace výložníku: 
Vertikální dosah: 38,7 m 
Horizontální dosah od osy otoče: 34,7 m 
Počet ramen: 4 
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Dopravní potrubí: DN 125 
Délka koncové hadice: 4 m 
Pracovní rádius otoče: 2x360° 
Zapatkování podp r – p ední: 7,94 m 
Zapatkování podp r – zadní: 6,4 m 
 
Technické informace čerpací jednotky P 2023: 
Pohon: 636 l/h 
Počet zdvih : 32 min-1 
Dopravované množství: 163 m3/h 
Tlak betonu max.: 85 bar 
 

 
Obr. 6.13: Autočerpadlo – pracovní dosah (zdroj: [16]) 
 
Motor pro ponorný vibrátor Enar AMVU 

K hutn ní čerstvého betonu p i betonáži pro následné zmonolitn ní betonových konstrukcí bude 
použita pohonná jednotka pro ponorný vibrátor ENAR AVMU. K jednotce bude p ipevn n 
h ídel s vibrační hlavicí o pr m ru 25 mm, aby bylo zajišt no kvalitní provibrování užších míst 
mezi armaturou. Kryt p ístroje je z odolného materiálu a je vybaven dvojitou izolací proti vod . 
 
Technické informace: 
Nap tí 230 V 
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Hmotnost 4,5 kg 
Otáčky motoru 18000 ot./min 
Elektrický p íkon 2,3 kW 
 
H ídel vibrátoru s vibrační hlavicí - ENAR TAXE-TDXE 3 (5)/AX25 

 
Technické informace: 
Pr m r vibrátoru 25 mm 
Výkonnost hutn ní 10 m3/h 
Délka vibrátoru 3/5 m 
Délka h ídele 0,3 m 
 

 
Obr. 6.14: Ponorný vibrátor Enar AMVU 
(zdroj: [17]) 

 
Plovoucí vibrační lišta RVH 200 

Pro hutn ní čerstvého betonu p i betonáži monolitických desek bude využito benzínové 
plovoucí vibrační lišty RVH 200, která využívá motor Honda GX 25. Pro využití není t eba 
elektrické energie vzhledem k využití spalovacího motoru.  
 
Technické informace: 
Délka lišty 2 m 
Hmotnost 18 kg 
Zdvihový objem 25 cm3 
Palivo benzín 

 
Obr. 6.15: Plovoucí vibrační lišta RVH 200 
(zdroj: [18]) 

 

Bádie na beton typ 1016L.8 

Pomocí bádie bude probíhat betonáž monolitických st n a sloup . Bádie na beton má kuželový 
tvar a je vybavena vypoušt cím ventilem s gumovým rukávem délky 1,5 m o pr m ru 150 mm. 
Pro účely hrubé vrchní stavby bude využita bádie o objemu 500 litr . 
 
Technické informace: 
Bádie na beton 1016L.8 
Výška: 1650 mm 
Nosnost: 1200 kg 
Hmotnost: 150 kg 
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Obr. 6.16: Bádie na beton (zdroj: [19]) 
 
Koš na beton – typ 1091.8 

Pomocí koše bude probíhat betonáž monolitických st n a sloup . Koš na beton má kuželový 
tvar a je vybaven st edovým vyúst ním a jednoduchou ovládací pákou pro regulaci či zastavení 
toku sm si. Pro účely hrubé vrchní stavby bude využit koš o objemu 500 litr . 
 
Technické informace: 
Koš na beton 1091.8 
Výška: 1150 mm 
Nosnost: 1200 kg 
Hmotnost: 125 kg 
 

 
Obr. 6.17: Koš na beton (zdroj: [20]) 
 

6.3. Hrubá spodní stavba 

Strojní sestava pro hrubou spodní stavbu se týká stroj  pro provád ní zemních prací a 
následn  také stroj  zajišťujících provedení základových konstrukcí. Pro skrývku ornice bude 
využit pásový dozer CAT D6K2 a rypadlo-nakladač JCB – 3CX ECO. Odkopání a hloubení 
stavební jámy bude provedeno kolovým rypadlem M316F, které bude doplňovat rypadlo-
nakladač JCB. Zemina a ornice bude odvážena nákladním automobilem Tatra 815 S1, který 
bude také dovážet št rk, št rkopísek a zeminu určenou pro zásyp. Rypadlo-nakladač JCB a 
smykový nakladač bude sloužit pro rozprostírání a srovnání kamenné drti a recyklátu. Rypadlo-
nakladač bude dále sloužit pro výkop rýh pro rozvody p ípojek na staveništi a rýhy pro 
odvodn ní stavební jámy. Vibrační deska Atlas Copco LF 130 LT a p ch Atlas Copco LT 6005 
budou sloužit k hutn ní sypkých spodních vrstev – št rk, recyklát, písky. Vibrační válec Atlas 
Copco LP 6505 bude použit pro zhutn ní dna p ed betonáží podkladní desky. Pásový dozer a 
smykový nakladač budou na stavbu p eváženy na podvalníku Goldhofer STZ-L 5-59/80 A F2 
s tahačem Iveco AS 440S46T/P – EcoStralis. 
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Vrtná souprava BAUER BG 12 H bude využita pro provedení vrtaných pilot pažených 
ocelovou výpažnicí. Souprava bude dopravována na jízdní souprav  tahače a podvalníku firmou 
provád jící pilotáž. Podvalník Goldhofer STZ-L 4-41/80 tvo í část nadm rné jízdní soupravy 
s tahačem Iveco AS 440S46T/P – EcoStralis, která bude sloužit pro p epravu vrtné soupravy.  
 
Pásový dozer CAT D6K2 

Technické informace: 
Provozní hmotnost: 13 311 kg 
P epravní hmotnost:13 131 kg 
Objem radlice: 3,07 m3

 

Ší ka radlice p es krajní b ity: 3 196 mm 
 
Rozm ry: 
1 Rozchod pás : 1 770 mm 
2 Ší ka dozeru bez radlice/s radlicí: 2 330/2 896 mm  
3 Výška stroje od hrany záb rových b it : 2 958 mm 
4 Výška tažného záv su: 466 mm  
5 Délka pásu ve styku se zemí: 2 645 mm 
6 Délka základního stroje: 4 354 mm 
7 Výška horního okraje výfuku od hrany záb rových b it : 2 873 mm 
8 Výška záb rových b it : 48 mm 
9 Sv tlá výška od dosedací plochy desek pás : 360 mm 
 

 
Obr. 6.18: Pásový dozer D6K2 (zdroj: [21])  
 
Rypadlo-nakladač JCB – 3CX ECO 

Technické informace: 
Typ paliva: nafta 
Ší ka hloubkové lopaty: 0,229 – 1,10 m 
Objem hloubkové lopaty: 0,04 – 0,48 m3 
Objem nakládací lopaty: 1 m3 
Hloubková lopata - standardní násada 
Maximální dosah od osy stroje: 5,94 m  
Maximální nakládací výška: 3,84 m 
Nakládací lopata - standardní násada 
Výsypná výška: 2,74 m  
Nakládací výška: 3,23 m 
Maximální dosah v plné výšce p i vyklopení: 0,83 m 
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Rozm ry: 
A Celková p epravní délka: 5,62 m 
B Rozvor náprav: 2,17 m 
C St ed otoče od st edu zadní nápravy: 1,36 m 
D Sv tlá výška podp r: 0,37 m 
E Sv tlá výška nosníku rýpadla: 0,52 m 
F Výška ke st edu volantu: 1,94 m 
G Výška po st echu kabiny: 3,03 m 
H Celková p epravní výška: 3,61 m 
J Ší ka zadního rámu: 2,35 m 
K Ší ka lopaty: 2,35 m 
 

 
Obr. 6.19: Rypadlo-nakladač JCB (zdroj: [22]) 
 
Kolové rypadlo M316F 

Technické informace: 
Jednodílný výložník s délkou násady 2400 mm 
Výška hloubení: 9120 mm 
Výklopná výška: 6080 mm 
Hloubkový dosah: 5710 mm 
Dosah v úrovni terénu: 8990 mm 
Lopaty ší ky 600-2100 mm: objem 0,35-1,14 m3 
 
Rozm ry:  
1 P epravní výška s krytem (nejvyšší bod mezi výložníkem a kabinou) – 3300 mm 
2 P epravní délka – 8490 mm 
3 Bod podep ení – 3285 mm 
4 Polom r otáčení zadní části nástavby – 2220 mm 
5 Sv tlá výška protizávaží – 1260 mm 
6 Výška kabiny – bez krytu proti padajícím p edm t m, spušt né zábradlí – 3170 mm 
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Obr. 6.20: Kolové rypadlo M316F (zdroj: [23]) 
 
Smykový nakladač Locust 903 ECO  

Technické informace: 
Nosnost: 912 kg 
Provozní hmotnost: 3460 kg 
Výsypná výška: 3265/2615 mm 
Max. rychlost: 8,5-17 km/h 
Výkon motoru: 36,5 kW 
 

 
Obr. 6.21: Smykový nakladač Locust (zdroj: [24]) 
 
Vibrační deska Atlas Copco LF 130 LT 

Technické informace: 
Hmotnost: 134 kg 
Hutnící síla: 20 kN 
Pracovní rychlost: 22 m/min 
Výkon motoru HONDA GX 160: 4,1 kW 
Rozm ry stroje (d x š x v): 960x500x995 mm 
Rozm ry hutnící desky (š x d): 500x580 mm 
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Obr. 6.22: Vibrační deska LF 130 LT (zdroj: [25]) 
 
Vibrační pěch Atlas Copco LT 6005 

Technické informace: 
Hmotnost: 70 kg 
Hutnící síla: 15 kN 
Pracovní rychlost: 18-18 m/min 
Výkon motoru HONDA GXR 120: 2,6 kW 
Rozm ry stroje (d x š x v): 726x345x1060 
mm 
Rozm ry hutnící desky (š x d): 280x330 
mm 
 

 
Obr. 6.23: Vibrační pěch LT 6005 (zdroj: 
[26]) 

 
Ručně vedený vibrační válec Atlas Copco LP 6505 

Technické informace: 
Hmotnost: 745 kg 
Hutnící síla: 20,3 kN 
Pracovní rychlost vp ed/zp t: 0-3,6/0-2,3 
km/h 
Výkon motoru HATZ 1D42S: 7,2 kW 
Ší ka válce: 650 mm 
Pr m r válce: 400 mm 
Rozm ry stroje (d x š x v): 
1110/2500x720x1100 mm 
 

 
Obr. 6.24: Vibrační válec LP 6505 (zdroj: 
[27]) 
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Vrtná souprava BAUER BG 12 H  

 
Obr. 6.25: Vrtná souprava BAUER (zdroj: 
[28]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické informace: 
Hmotnost: 41 t 
Délka/p epravní délka: 7,15 m / 15,38 m 
Ší ka/p epravní ší ka: 3,5 m / 2,5 - 3,5 m 
Výška: 3,3 - 16 m 
Výkon: 153 kW 

 
 

6.4. Hrubá vrchní stavba 

P i provád ní hrubé vrchní stavby je na stavb  navržen jako hlavní zvedací mechanismus 
v žový je áb Liebherr 42 K.1 vzhledem k pot ebám zajišt ní plynulé a rychlé sekundární 
dopravy p i provád ní betonáže svislých a vodorovných železobetonových konstrukcí a p i 
zd ní nosného zdiva z keramických tvárnic. Procesy bedn ní, vázání výztuže, betonáž 
konstrukcí a zd ní budou probíhat částečn  zároveň a st ídav , bude se zde kumulovat a st ídat 
v tší množství materiálových zdroj , jejichž dopravu by m la zajistit navržená strojní sestava. 
 

Věžový je áb Liebherr 42 K.1 

Navržen jako hlavní zvedací mechanismus v pr b hu provád ní hrubé vrchní stavby. Bude 
sloužit k sekundární doprav  na staveništi a to p edevším pro skládání dovezeného materiálu 
z p ív su na skládku a ze skládky na pracovišt . Bude p epravovat prvky systémového bedn ní, 
výztuž, japonky s maltou, prvky ocelové konstrukce únikového schodišt , či materiál pro práci 
na st eše. Bude také sloužit pro betonáž pomocí bádií na beton. V žový je áb je samostavitelný, 
po p íjezdu na staveništ  na místo určení bude rozložen do výšky 20 metr  a maximální délka 
výložníku bude 33 metr . Tyto délky budou dostačující pro pot eby stavby. 
 
Technické informace: 
Výška: 20 m 
Délka výložníku: 33 m 
Maximální nosnost do 20 m: 2500 kg 
Maximální nosnost v 33 m: 1400 kg 
P dorysný rozm r: 4 x 4 m 
Výkon: 11 kW 
Napájení: 400 V 
Hmotnost protizávaží: 25300 kg (1 x 3320 kg, 14 x 1570 kg) 
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Obr. 6.26: Věžový jeřáb Liebherr (zdroj: [29]) 
 

V p íloze P 6.1 - Ov ení nosnosti v žového je ábu jsou znázorn na a ov ena b emena: 
nejbližší, nejvzdálen jší, nejt žší a kritické. Je zde i znázorn ní rozložení je ábu v pohledu a 
v p doryse.  
 
Autočerpadlo Schwing S 39 SX 

Autočerpadlo navrženo obdobné, jako p i betonáži základových konstrukcí. Bude 
využíváno ve fázi vrchní stavby pro betonáž vodorovných nosných železobetonových 
konstrukcí. Poloha je z ejmá z výkresu p ílohy P1.2 – Za ízení staveništ  – Hrubá vrchní 
stavba. K zapatkovanému autočerpadlu na zpevn né ploše budou couvat autodomíchávače 
s čerstvým betonem. V blízkosti zapatkovaného autočerpadla se bude již nacházet 
vybetonovaná patka se sloupkem, to však nijak neohrozí možnost p ímého vysunutí podp r 
obloukového tvaru. Z obrázku níže a z p dorysného dosahu ve výkrese za ízení staveništ  
vyplývá, že dosah autočerpadla je dostačující pro betonáž desky nad 3.NP. 
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Obr. 6.27: Autočerpadlo – hrubá vrchní stavba (zdroj: foto autor, [16]) 
 
Ponorný vibrátor Enar AMVU 

K hutn ní čerstvého betonu p i betonáži monolitických konstrukcí bude použita pohonná 
jednotka pro ponorný vibrátor ENAR AVMU s h ídelí a vibrační hlavicí ENAR TAXE-TDXE 
3/AX25. Specifikace viz výše. 
 
Plovoucí vibrační lišta RVH 200 

Pro hutn ní čerstvého betonu p i betonáži monolitických stropních konstrukcí bude 
využito benzínové plovoucí vibrační lišty RVH 200. Specifikace viz výše. 
 
Pojízdné lešení ALUFIX 6000  

Lešení bude použito p i montáži prvk  systémového bedn ní pro bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci, konkrétn  p i kotvení svorky pro obedn ní čela v míst  v nc  a p i pracích 
v míst  výtahové šachty. 
 
Technické informace:  
Výška lešení: 4,3 – 13,45 m 
Velikost pracovní plochy: 1,2 x 2,7 m 
Velikost plochy lešení: 1,6 x 2,7 m 
Výšky v míst  lešení využitelné: 3,55 m, 4,85 m, 6 m, 6,85 m, 7,95 m, 8,8 m, 9,9 m 
Pracovní výšky využitelné: 4,3 m, 5,6 m, 6,75 m, 7,55 m, 8,7 m, 9,55 m 
Maximální zatížení podlahy: 200 kg/m2 
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Obr. 6.28: Pojízdné lešení Alufix 6000 
(zdroj:[30]) 

 
 
 
 
1 – Vertikální rám – 1,96 m 
2 – Vertikální rám – 1,12 m 
3 – Zábradlí 
4, 5 – Podlážka bez/s otvoru/em 
6 – diagonála 
7 – podélná vzp ra 
8 – Pojezdové kolečko 
9 – Pojistka 
10 – Pojízdný ocelový rám 
11 – Ztužující p íhrada 
12 – Okopová  zarážka 
13 – Závaží  

 
Kontinuální míchačka KM 40 

Míchačka je určena na p ípravu malty pro zd ní ze suchých maltových sm sí 
v p istaveném sile. Bude umíst na pod silem, kde bude malta míchána. Suchá sm s v sile je 
sypána do násypky stroje, odkud plynule propadává k podávacím lopatkám. Na podávací 
lopatky plynule navazuje p ihrnovací šnek dopravující  sm s sm rem k míchacímu prostoru. 
Do míchacího prostoru je p ivedena zám sová voda, která je mísena se suchou sm sí 
prost ednictvím horizontáln  uloženého míchadla, jehož tvar zároveň posouvá míchanou sm s 
sm rem k vypoušt címu otvoru. Po pr b hu sm si míchacím prostorem vypadává z míchačky 
promíchaná mokrá sm s p ipravená k aplikaci. Míchačka je pohán na jednorychlostním 
elektromotorem, p ípadn  m že být vybavena frekvenčním m ničem pro plynulou regulaci 
výkonu. 
 
Technické informace:  
Technický výkon 40 dm3/h 
Max. velikost zrna 4 mm 
Napájecí soustava 3 PEN / 50 Hz, 380 V 
Jmenovitý p íkon 5,5 kW 
Tlak vody v p ívodním potrubí 0,35 MPa 
P ívod vody G 3/4″ 
Rozm ry (d x š x v) 2160 x 740 x 1410 mm 
Celková hmotnost 271 kg 

 
Obr. 6.29: Kontinuální míchačka KM 40 
(zdroj:[31]) 

 

Japonka – stavební vozík 

Určena pro sekundární dopravu. Bude využívána p edevším pro p esun malty pro zd ní 
konstrukcí z keramických tvárnic, s využitím v žového je ábu. Japonka má robustní konstrukci 
a je osazena čty mi oky pro snadné zav šení na v žový je áb.  
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Technické informace: 
Objem: 150 l 
Nosnost: 220 kg 
Rozm ry (D x V x Š): 1180 x 680 x 525 mm 
 

 
Obr. 6.30: Japonka (zdroj:[32]) 

 

6.5. Provádění izolačních vrstev 

V této kapitole je p edstavena sestava pro provád ní izolací proti zemní vlhkosti a 
hydroizolace ploché st echy. Pro natavování hydroizolačních pás  Glastek v souvrství spodní 
stavby a na st eše bude využita plynová opalovací souprava. Pro sva ování PVC fólie Alkorplan 
budou použity horkovzdušné sva ovací p ístroje Leister Triac S a sva ovací automat Leister 
Varimat V2. 
 
Plynová opalovací souprava na propan butan 

Souprava bude použita pro natavování izolací z t žkých asfaltových pás  p i provád ní 
hydroizolací spodní stavby. Součástí jsou i nádoby s propan butanem. 
 
Horkovzdušný sva ovací p ístroj Leister Triac S  

P ístroj bude použit pro sva ování PVC fólií, konkrétn  opracování detail , prostup .  
 
Technické informace:  
Nap tí: 270 V  
P íkon: 1600 W  
Max. teplota: 650 °C  
Hmotnost: 1,1 kg  
Úroveň hlučnosti LpA: 65 dB 
 

 
Obr. 6.31: Leister Triac S (zdroj:[33]) 

 
Horkovzdušný sva ovací automat Leister Varimat V2  

Automat bude použit pro sva ování dvou navazujících pás  mechanicky kotvené 
hydroizolace z PVC fólie.  
 
Technické informace:  
Nap tí: 270 V  
P íkon: 4600 W  
Max. teplota: 620 °C  
Hmotnost: 35 kg  
Rychlost: 0,7 - 12,0 m/min  
Rozm ry: 640 x 430 x 330 mm 
 

 
Obr. 6.32: Leister Varimat V2 (zdroj:[34]) 
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6.6. Dokončovací práce 

Ve fázi dokončovacích prací je navržen zvedací mechanismus pro montáž spojovacího 
krčku, konkrétn  autoje áb Liebherr LTM 1025. Je zde navrženo čerpadlo pro provád ní litých 
hrubých podlahových konstrukcí ESTRICHBOY DC 260/55, dále strojní omítačka M3 
s pneumatickým dopravníkem M-TEC F 100 IV PLUS a silem pro omítání. Pro účely provád ní 
zateplení fasády obvodových st n je zde navrženo fasádní lešení HAKI a jako pomocný zvedací 
mechanismus stavební vrátek. Pro montáž ocelových konstrukcí byly navrženy n žkové 
plošiny. 
 
Autoje áb Liebherr LTM 1025 

Technické informace: 
Maximální nosnost: 25,0 t 
Nosnost kladnice: 18 t 
Výložník: 8,4 – 26 m 
Výložník – dosah háku: 27 m (10 000 kg) 
Výložník – max. vyložení: 24 m (1 000 kg) 
Nástavec: 8,2 – 14,4 m 
Nástavec – dosah háku: 40 m (2 100 kg) 
Nástavec – max. vyložení: 34 m (400 kg) 
Počet os/pohon: 2/4x4x4 
Pr jezdní ší ka: 250 cm 
Pr jezdní výška: 358 cm 
P ejezdová hmotnost: 24 t 
P ejezdová rychlost: 70 km/h 
 

  
Obr. 6.33: Autojeřáb Liebherr (zdroj:[35]) 

 
Obr. 6.34: Autojeřáb Liebherr – pracovní dosah (zdroj:[35]) 
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Obr. 6.35: Autojeřáb Liebherr - rozměry (zdroj:[35]) 
 

Autoje áb bude sloužit k montáži ocelové konstrukce spojovacího krčku v dob , kdy již na 
stavb  nebude k dispozici v žový je áb. Poloha je ábu p i montáži je zakreslena ve výkrese … 
– Za ízení staveništ  – Montáž spojovacího krčku. 
 
Posouzení b emen p i montáži ocelové konstrukce krčku: 
A – nejbližší – podélný nosník I 160 délky 4,2 m, hmotnost 75,18 kg, vzdálenost 4,25 m 
B – nejvzdálen jší – podélný nosník I 160 délky 3 m, hmotnost 53,7 kg, vzdálenost 11,5 m 
C – nejt žší – vzp ra z úhelníku 140/140/8 délky 3,6 m, hmotnost 125,28 kg, vzdálenost 7,2 m 
D – nejkritičt jší – je zároveň nejt žší prvek C 
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Obr. 6.36: Montáž spojovacího krčku (zdroj: foto autor, [35]) 
 
Čerpadlo na potěrový beton ESTRICHBOY DC 260/55 

Pomocí čerpadla bude čerpán a dopravován vertikáln  a horizontáln  litý anhydritový a 
cementový pot r dovezený autodomíchávači na pracovišt . 
 
Technické informace: 
Výkon: 30 kW 
Provozní hmotnost: 1710 kg 
Užitečný obsah zásobníku: 200 litr   
Dopravní vzdálenost: do 160m 
Rozm ry (d-š-v): 4 850 x 1 495 x 2 120 mm 
Palivo: diesel 
 

 
Obr. 6.37: Čerpadlo na potěrový beton 
(zdroj:[36]) 

 
Strojní omítačka M3 

Omítačka M3 firmy M-tec bude využita pro strojní omítání, kde bude suchá sm s 
p ivád na ze sila a následn  zpracovávána s vodou. 
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Technické informace:  
Množství dodávaného materiálu: cca 22 l/min. (se šnekovým čerpadlem D 8 až 35 l/min.) 
P epravní vzdálenost: do 35 m 
P epravní výška: do 20 m 
Pracovní tlak: do  30 bar 
Podávací část - elektromotor s p evodovkou: 0,9 kW, 220/230 V, 50 Hz, 39 ot./min. 
Čerpací část - elektromotor s p evodovkou: 5,5 kW, 220/380 V, 50 Hz, 400 ot/min.  
Kompresor: 0,9 kW, cca 250 l/min., 4 bar  
Vodní čerpadlo: 0,3 kW, cca 40 l/min., 8 bar  
Elektrická p ípojka: 380 V, 50 Hz, jistič v rozvád či 25 A, pracovní odb r 19 A  
Vodní p ípojka: 3/4´´ hadice s rychlospojkou GEKA, pot ebný tlak p ípojky min. 2,5 bar p i 
b žícím stroji  
Rozm ry: délka x ší ka x výška: cca 1100 x 700 x 1050 mm  
Výška pro pln ní pytlovaného materiálu: cca 950 mm  
Hmotnost: cca 220 kg  

 

Obr. 6.38: Strojní omítačka M3 (zdroj:[37]) 
 
Pneumatický dopravník M-TEC F 100 IV PLUS 

Univerzáln  použitelný dopravník bude použit pro dopravu suché sm si omítky jádrové, 
štukové a st rky strop  z p istaveného sila k omítačce pro další zpracování. Je vybaven funkcí 
automatizace s hlídáním tlaku v sile, odstraňování ucpání hadic, vypnutí kompresoru, pokud 
zpracovatelský stroj nepot ebuje materiál. Za ízení se skládá z dopravního bloku s 
p epoušt cím ventilem, kompresoru pro tlakování do sila a dodávku dopravního vzduchu a 
propojovacích a dopravních hadic. 
 
Technické informace:  
Výkon: cca 100 m3/hod 
Kompresor: 400 V, 5,5 resp. 7,5 kW 
P ipojení elekt iny: 400 V, 50 Hz, 3ph, 5 x 2,5 mm2 
Zásuvka: 32 A, 5 p, 6 h 
Jišt ní: 25C 
Rozm ry: cca 1050 x 550 x 650 mm 
Hmotnost stroje: 230 kg 
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Stavební vrátek Camac MINOR P-200 

Elektrický lanový vrátek bude sloužit pro vertikální dopravu materiálu na lešení. Bude 
ukotvený ke konstrukci lešení. 
 
Technické informace:  
Nosnost: 200 kg 
Délka lana: 30 m 
Pr m r lana: 5 mm 
Pevnost lana: 1980 kg 
Jmenovitý výkon motoru: 0,85 kW 
Nap tí: 230 V 
Hmotnost: 26 kg 
Úhel otáčení: 200° 

 
Obr. 6.39: Stavební vrátek (zdroj:[38]) 

 
Pracovní n žková plošina Optimum 6  

Dv  plošiny budou využity p i provád ní prací ve výškách, p edevším pro montáž ocelové 
konstrukce krčku a prosklené fasády, či pro montáž ocelové konstrukce únikového schodišt . 
 
Technické informace:  
Pracovní výška: 6,45 m  
Nosnost koše: 270 kg  
P epravní délka: 1,85 m 
P epravní ší ka: 0,76 m 
P epravní výška: 1,91 m 
Celková hmotnost: 1340 kg 
Pohon: Aku-pohon 
 

 
Obr. 6.40: Nůžková plošina (zdroj:[39]) 

 
Fasádní lešení HAKI 

Lešení bude použito p i provád ní kontaktního zateplovacího systému a prov trávaných 
fasád na obvodovém zdivu. Základní pole lešení má rozm r 1,25 x 3,05 m, výška patra lešení 
je 2,04 m. Další velikosti polí lze získat kombinací p íčník  1,2 m, 1,0 m a 0,66 m s podélníky 
3,0 m, 2,4 m a 1,8 m. 
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Obr. 6.41: Fasádní lešení HAKI (zdroj:[40]) 
 

6.7. Ostatní stroje a za ízení 
Samospádová míchačka BWA-110 

Pro p ípravu maltových a betonových sm sí menších objem  bude využito samospádové 
bubnové míchačky BWA-110. P emíst ní míchačky pro uskladn ní je možné pomocí 
transportních koleček, p ípadn  disponuje míchačka výsuvnou ojí, za kterou lze stroj 
zap áhnout za stavební mechanizaci.
 
Technické informace: 
Objem pracovní 110 dm3 
P íkon 1,1 kW 
Napájení 230 V 
Hmotnost 120 kg 
Kapacita 1,5 m3/h 

 
Obr. 6.42: Spádová míchačka BWA-110 
(zdroj:[41]) 

 
Invertor KITin 2040 MIG EURO  

Jednoduchý p enosný sva ovací stroj pro sva ování metodou MIG/MAG bude užíván ke 
sva ování výztuže p i armování železobetonových nosných prvk  (desky, pr vlaky, sloupy). 
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Technické informace: 
Hmotnost 13 kg 
P íkon 4,5 kW 
Rozm ry: 470x200x310 mm 
Napájení 230 V 
Jišt ní 16 A 

 
Obr. 6.43: Invertor KITin 2040 MIG EURO 
(zdroj:[42]) 

 

Svá ečka MAG Telmig 183/2 CO2 

Svá ečka je určena pro sva ování ocelových konstrukcí spojovacího krčku a únikového 
schodišt . Součástí agregátu jsou nádoby s plynem, čisté CO2. 
 
Technické informace:  
Nap tí: 400 V 
P íkon: 4,5 kW 
Jišt ní: 16 A 
Hmotnost: 46 kg 
 

 
Obr. 6.44: Svářečka MAG Telmig 183/2 
CO2 (zdroj:[43]) 

 
Vysokotlaký čistič Kärcher K 4 Full Control 

Vysokotlaký čistič bude na staveništi sloužit v p ípad  nutnosti čistit a omýt stavební 
mechanizaci p i odjezdu ze staveništ . 
 
Technické informace: 
Tlak: 20-130 bar/ 2-13 MPa 
Pr tok: max. 420 l/h   
Plošný výkon: (m²/h)   30 
P íkon: 1,8 kW 
Hmotnost bez p íslušenství: 11,42 kg 
Rozm ry (D x Š x V): 397 x 305 x 584 mm 
Nap tí: 230 V 
 

 
Obr. 6.45: Vysokotlaký čistič Kärcher (zdroj:[44]) 
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Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP  

Stavební výtah bude využit pro p epravu materiálu a osob. Slouží pro vertikální sekundární 
dopravu. Kotvení bude provedeno k monolitickým konzolám balkónu.  
 
Technické informace:  
Nosnost osoby: 500 kg  
Nosnost materiálu: 850 kg  
Maximální výška: 100 m  
Rozm ry klece: 1600 x 1400 x 1100 mm  
Zastav ná plocha: 2 x 2,5 m 
 

 
Obr. 6.46: Stavební výtah GEDA 
(zdroj:[45]) 

 
Vrtací kladivo Bosch PBH 2000 RE  

Použití kladiva pro vrtání do 
železobetonových konstrukcí a do d eva.
 
Technické informace:  
Jmenovitý p íkon: 550 W  
Max. pr m r vrtání, beton: 20 mm  
Max. pr m r vrtání, d evo: 30 mm  
Max. pr m r vrtání, ocel: 13 mm 
Hmotnost: 2,0 kg 
 

 
Obr. 6.47: Vrtací kladivo Bosh 
(zdroj:[46]) 

 
Malá úhlová bruska Bosch GWS 7-115  

Úhlová bruska bude mít p i realizaci všestranné využití, je možné použít ezný nebo brusný 
kotouč. Pomocí ezného kotouče se budou ezat stavební materiály keramické, beton, dlaždice, 
p ípadn  budou zkracovány dlouhé pruty betoná ské výztuže. Pomocí brusného kotouče se 
budou odbrušovat sváry ocelových konstrukcí a brousit povrch.  

 
Technické informace:  
Volnob žné otáčky: 11.000 min-1  
Výstupní výkon: 300 W  
Pr m r kotouče: 115 mm  
Hmotnost: 1,9 kg  
Jmenovitý p íkon: 720 W 
 
 

 
Obr. 6.48: Malá úhlová bruska Bosch 
(zdroj:[47])
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Ruční kotoučová pila Bosch PKS 66A  

Použití pro výrobu bednících 
konstrukcí a úpravu d ev ných prvk . 

Technické informace:  
Jmenovitý p íkon: 1,6 kW  
Jmenovitý pr m r pilového kotouče: 190 
mm  
Max. hloubka ezu p i 90° (mm): 66  
Max. hloubka ezu p i 45° (mm): 48  
Max. otáčky kotouče (ot/min): 5000  
Hmotnost: 5,400 kg 
 

 
Obr. 6.49: Ruční kotoučová pila Bosch 
(zdroj:[48]) 

 
 
 
P ímočará pila Bosch PST 900 PEL  

Použití pro p esné ezání hran a vy ezávání otvor . Pila bude užívána p i obkládání krčku 
cementovláknitými a cementot ískovými deskami.  
 
Technické informace:  
Jmenovitý p íkon: 650 W  
Hloubka ezu ve d ev : 90 mm  
Hloubka ezu v oceli: 10 mm  
Počet volnob žných zdvih : 500 - 3100 
min-1  
Hmotnost: 2,2 kg 
 
 

 
Obr. 6.50: Přímočará pila Bosch 
(zdroj:[49]) 
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7. Časový plán hlavního stavebního objektu 
Časový plán výstavby objektu p ístavby Senior centrum Blansko jsem provedl v programu 

MS Project. Práce dle harmonogramu budou trvat od 6. 3. 2017 do 30. 1. 2018 p i délce 
pracovní doby zadané do programu 8 hodin od 7:00 do 15:00 a p edpokladu nepracovní soboty 
a ned le. 

Normohodiny prací jsou p evzaty z programu Build Power S, stejn  tak vypočtené výkazy 
vým r. Množství pracovních činností bylo t eba ve spoust  p ípad  spojit a počet položek 
redukovat, ovšem osobn  mi v tší množství činností pomohlo k ut íd ní postup  prací a 
jednotlivých návazností.  

Časový harmonogram objektu se nachází v p íloze P 7.1 – Harmonogram hlavního 
stavebního objektu. 
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8. Plán zajištění zdroj  pro hlavní objekt 
8.1. Položkový rozpočet 

Pro hlavní stavení objekt p ístavby Senior centra jsem zpracoval položkový rozpočet 
v programu Build Power S, včetn  výkaz  vým r, co se týče stavební části dle zap jčené 
projektové dokumentace. Pro usnadn ní výpočt  ploch jednotlivých vým r jsem vytvá el 
schémata, která jsou znázorn na v p íloze P 8.3, spolu s rozpočtem objektu p ístavby a 
propočtem stavby. Oproti p vodní dokumentaci jsem vy ešil n která místa v konstrukci jinými 
materiálovými ešeními a provedl menší úpravy, o kterých se zmíním níže. 
 
Poznámky a uvažované zm ny pro vypracování rozpočtu: 
1. Obalení atiky tepelnou izolací z vnit ní strany a p ikotvení OSB desky do keramické atiky se 
spádem 5%. 
2. Vynechání kruhových otvor  ve v etenové p íčce mezi schodišťovými rameny. 
3. N které výplňové konstrukce, dve e, zárubn , okna, únikové schodišt  bylo cen no 
agregovanými položkami. Vzhledem k r zným velikostem a originalit  jsem m nil cenu 
p edevším u oken úm rn  dle plochy zasklení dle n kterého typového rozm ru okna.  
4. Montáž ocelové konstrukce krčku cen na dle cenové k ivky dle celkové hmotnosti 
konstrukce 
5. Montáže rozvod  a instalací jsem ocenil procentuální sazbou dle procenta v THU. 
6. V detailu soklu, kde je navržena tepelná izolace z p nového skla s následným obkladem 
z keramické dlažby, jsem uvažoval pouze jednoduchý kontaktní zateplovací systém s tepelnou 
izolací XPS a silikonovou omítkou. 
7. Navýšení výšky základových pas  a patky v míst  kruhových sloup  o 150 mm tak, aby bylo 
možné provést bedn ní a betonáž této konstrukce najednou. Vyloučí se použití vyššího rozm ru 
bedn ní, které by zpomalilo výstavbu, a také p ípadné složité dobedňování na danou výšku. 
8. Vedlejší rozpočtové náklady – stanoveny procentem (za ízení staveništ  – 2,0%, koordinační 
činnost – 1,5%), ostatní náklady (bezpečnostní a hygienická opat ení na staveništi – 0,2 %, 
dokumentace skutečného provedení – 0,3%, finanční rezerva – 1,5%) 
 

8.2. Nasazení stroj  a pracovník  

Pro p ehled o nasazení stroj  jsem zpracoval jednoduchý harmonogram, kde je uvažován 
počet stroj , nebo za ízení, které budou pracovat v týdnu s p íslušným datem. Nasazení stroj  
je v p íloze P 8.2 – Nasazení stroj  a za ízení v týdnech.Pro p ehled o nasazení pracovník  
v jednotlivých týdnech pro výstavbu hlavního stavebního objektu je zpracována p íloha P 8.1 
– Nasazení pracovník  v týdnech. 
 

8.3. Limitka materiál  

Pro p ehled o objemech pot ebného materiál  pro hlavní stavební objekt je uvedena limitka 
materiál  s p íslušným množstvím. Nachází se v p íloze P 8.3. 
 

8.4. Plán zajištění vybraných materiál  

Pro provád ní železobetonového skeletu a zd ní z keramických tvárnic uvádím tabulky, 
kde je stanoveno pot ebné množství materiálu na daný týden. Vycházel jsem z harmonogramu 
pro hlavní stavební objekt s termíny nejd íve p ípustnými. 
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8.4.1. Pot eba materiálu pro železobetonový skelet 
Tab. 8.1: Materiál – železobetonový skelet 

TÝDEN MATERIÁL MNOŽSTVÍ MJ 

24.4.-30.4. 

Výztuž eto ářská - stě  a sloup  .NP /  1,457 t 

Bed ě í - překlad  .NP 70,09 m2 

Bed ě í - stě  a sloup  .NP 292,18  m2 

1.5.-7.5. 

Výztuž eto ářská - stě  a sloup  .NP /  1,458 t 

Výztuž eto ářská - překlad  .NP 0,83 t 

Beton C 25/30 - stě , sloup , překlad  .NP 19,04 m3 

Bed ě í - strop, vě e  .NP /  432,37 m2 

8.5.-14.5. 

Výztuž eto ářská - strop 1.NP 1/2 1,225 t 

Výztuž kari síťě - strop 1.NP 1/2 6,27 t 

Bed ě í - strop, vě e  .NP /  432,37 m2 

Beton C 20/25 - strop 1.NP 1/2 96,635 m3 

15.5.-21.5. 

Výztuž eto ářská - strop 1.NP 2/2 1,225 t 

Výztuž kari síťě - strop 1.NP 2/2 6,27 t 

Beton C 20/25 - strop 1.NP 2/2 96,635 m3 

22.5.-28.5. 

Bed ě í - stě  a sloup  .NP 88,61 m2 

Výztuž eto ářská - stě  a sloup  .NP 0,834 t 

Prefa rikova é díl e s hodiště pro .NP 3,07 t 

29.5.-4.6. 

Bed ě í - překlad , lemy 2.NP 15,26 m2 

Výztuž eto ářská - překlad  .NP 0,163 t 

Beton C 25/30 - stě , sloup , překlad  .NP 8,1 m3 

Bed ě í - strop, vě e  .NP /  432,96 m2 

5.6.-11.6. 

Výztuž eto ářská - strop 2.NP 1/2 1,1 t 

Výztuž kari síťě - strop 2.NP 1/2 6,27 t 

Bed ě í - strop, vě e  .NP /  432,96 m2 

Beton C 20/25 - strop 2.NP 1/2 96,99 m3 

12.6.-18.6. 

Výztuž eto ářská - strop 2.NP 2/2 1,1 t 

Výztuž kari síťě - strop 2.NP 2/2 6,27 t 

Beton C 20/25 - strop 2.NP 2/2 96,99 m3 

19.6.-25.6. 

Bed ě í - stě  a sloupy 3.NP 88,61 m2 

Výztuž eto ářská - stě  a sloup  .NP 0,664 t 

Prefa rikova é díl e s hodiště pro .NP 3,07 t 

26.6.-2.7. 

Bed ě í - překlad , le  .NP 20,68 m2 

Výztuž eto ářská - překlad  .NP 0,163 t 

Beton C 25/30 - stě , sloup , překlad  3.NP 8,36 m3 

Bed ě í - strop, vě e  .NP /  432,96 m2 

3.7.-9.7. 

Výztuž eto ářská - strop 3.NP 1/2 1,125 t 

Výztuž kari síťě - strop 3.NP 1/2 6,27 t 

Beton C 20/25 - strop 3.NP 1/2 96,99 m3 

10.7.-16.7. 

Bed ě í - strop, vě e , le  .NP /  436,17 m2 

Výztuž eto ářská - strop 3.NP 2/2 1,125 t 

Výztuž kari síťě - strop 3.NP 2/2 6,27 t 

Beton C 20/25 - strop 3.NP 2/2 97,15 m3 
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8.4.2. Pot eba keramických tvárnic pro zdění 
Tab. 8.2: Materiál – keramické tvárnice 

TÝDEN MATERIÁL MNOŽSTVÍ MJ 

24.4.-30.4. Zdivo os é Porother   P+D 250,22 m2 

22.5.-28.5. Zdivo os é Porother   P+D 250,82 m2 

29.5.-4.6. Zdivo os é Porother   P+D 188,27 m2 

19.6.-25.6. Zdivo os é Porother   P+D 150,91 m2 

26.6.-2.7. Zdivo os é Porother   P+D 226,62 m2 

17.7.-23.7. Zdivo atikové Porother   P+D 25,18 m2 

24.7.-30.7. Zdivo atikové Porother   P+D 75,53 m2 

21.8.-27.8. 

Zdivo Porotherm 30 AKU SYM 216,8 m2 

Zdivo Porotherm 14 P+D 11,67 m2 

Zdivo Porotherm 11,5 P+D 214,32 m2 

Zdivo Porotherm 8 P+D 15,81 m2 

28.8.-3.9. 

Zdivo Porotherm 30 AKU SYM 93,5 m2 

Zdivo Porotherm 14 P+D 43,68 m2 

Zdivo Porotherm 11,5 P+D 296,28 m2 

Zdivo Porotherm 8 P+D 4,42 m2 

Zdivo Porotherm 17,5 P+D 5,78 m2 

4.9.-10.9. 

Zdivo Porotherm 30 AKU SYM 93,5 m2 

Zdivo Porotherm 14 P+D 22,33 m2 

Zdivo Porotherm 11,5 P+D 309,345 m2 

Zdivo Porotherm 8 P+D 4,42 m2 

Zdivo Porotherm 17,5 P+D 5,78 m2 

11.9.-17.9. 
Zdivo Porotherm 14 P+D 22,33 m2 

Zdivo Porotherm 11,5 P+D 155,96 m2 
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9. Technologický p edpis pro provádění 

železobetonového monolitického skeletu 

9.1. Obecné informace o stavbě 

9.1.1. Obecné informace o stavbě 

Jedná se o novou výstavbu p ístavby Senior centrum Blansko. Objekt není podsklepený. 
Jedná se o t ípodlažní objekt, určený pro poskytování sociální péče s ubytovacími jednotkami, 
které jsou kapacitn  navrženy pro 50-60 osob. Vn jší nejv tší rozm ry objektu jsou 36,45 x 
31,475 m. Objekt je zcela koncipován jako bezbariérový, a je spojen se stávajícím objektem 
Senior centra spojovacím krčkem ve druhém podlaží. Ze severozápadní strany budou k 
vyrovnání svahu terénu kolem objektu zhotoveny op rné st ny. St ny budou zhotoveny z 
gabionu, po výšce se koše zužují. Založení bylo zvoleno hlubinné na vrtaných pilotách (stejn  
jako u stávajícího objektu). Piloty budou zhotoveny v pr m rech 530 a 750 mm a délky se 
p edpokládají cca 4 až 5 m. Nosný systém tvo en st nami z keramických tvárnic tl. 300 mm 
dopln nými železobetonovými monolitickými sloupy 300/300 mm a 350/350 mm, a st nami 
ší ky 300 mm dle uvažovaného zatížení. D lící p íčky jsou tvo eny keramickými tvárnicemi tl. 
115 a 140 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvo eny železobetonovými monolitickými 
deskami, p eklady. Stropní konstrukce jsou monolitické desky o tl. 160 mm a 250 mm. Pro 
komunikaci mezi podlažími je navrženo dvojramenné prefabrikované schodišt . Z jižní strany 
je navrženo t íramenné únikové ocelové schodišt . Hlavní podesta je železobetonová jako 
součást stropní desky. St echa objektu je navržena jako plochá jednoplášťová s hydroizolační 
PVC fólií a je lemovaná atikami. Atiky jsou vyzd ny z keramických tvárnic tl. 250 mm. Výška 
atiky je +9,85 m. Obvodové st ny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem a 
prov trávanou fasádou s tepeln  izolační minerální vatou tl. 160 mm. P ístup k objektu je 
z p ilehlé komunikace na severní stran , vedoucí do areálové komunikace. V blízkosti objektu 
je p ilehlý areálový park, který bude t eba chránit p ed výstavbou. 
 
9.1.2. Obecné informace o procesu 

P edm tem p edpisu je provád ní vodorovných a svislých nosných železobetonových 
monolitických konstrukcí. Po dokončení spodní stavby budou provád ny železobetonové 
monolitické sloupy, obvykle rozm r  300/300 mm a 350/350 mm a st ny ší ky 300 mm. Proces 
bude obsahovat vyvázání a spojení prut  betoná ské výztuže s vyčnívající výztuží spodní 
stavby, sestavení systémového bedn ní a následnou betonáž t chto konstrukcí. Betoná ská ocel 
bude použita žeb íková 10505 (R), či hladká 10216 (E). V další fázi výstavby, kdy budou 
vyzd ny pot ebné svislé nosné konstrukce z keramických tvárnic, bude sestaveno bedn ní 
pr vlak  a následn  vložena vyvázaná armatura uložena zvedacím mechanismem. Poté dojde 
k betonáži t chto konstrukcí. Beton pro sloupy, st ny a pr vlaky je t ídy C 25/30 XC1.  

Po betonáži bude následovat bedn ní stropní konstrukce a následné vázání výztuže. 
Stropní konstrukce prvního, druhého a t etího nadzemního podlaží bude vytvo ena 
železobetonovými deskami tloušťky 160 a 250 mm. Ve stropních deskách budou vynechány 
otvory pro pr chod instalací v instalačních jádrech. Ke stropním deskám jsou p ipojeny 
balkónové desky o tloušťce 160 a 250 mm. Dle návrhu statika jsou použity izolační nosníky 
systému Egcobox, které p eruší tepelný most mezi balkónovou deskou a stropní konstrukcí. 
Vodorovné konstrukce jsou z betonu C 20/25 XC1. Vyztužení stropních desek je p edevším 
Kari sít mi a v místech v tšího zatížení p ídavnými pruty z oceli 10505 (R). Betonáž stropní 
desky je možná až po odbedn ní sloup  a st n pod stropní konstrukcí. 
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Pot ebné množství bedn ní pro konstrukci bude zajišt no od společnosti FoxDen s.r.o. z 
p jčovny v Brn . Pro bedn ní sloup  čtvercového pr ezu bude využito sloupové bedn ní 
Frami Xlife, pro bedn ní st n rámové bedn ní Frami Xlife, pro stropní konstrukci stropní 
systém Dokaflex 1-2-4. Z firmy TRIMOT s.r.o. v Brn  bude dovezeno pot ebné množství Kari 
sítí a naohýbané výztuže jednotlivých prvk  konstrukce. Doprava betonové sm si na stavbu 
bude zajišt na autodomíchávači z betonárky TBG BETONMIX Blansko. Doprava betonu na 
stavb  do bedn ní bude zajišt na čerpadlem betonové sm si. 
 

9.2. P ipravenost staveniště, p evzetí a p ipravenost stavby 

9.2.1. P ipravenost staveniště 

Staveništ  v areálu bude napojeno na stávající komunikaci v ulici K. H. Máchy. Vjezd na 
staveništ  a výjezd je tvo ený stávající komunikací v areálu ze severní strany. Ulice K. H 
Máchy navazuje na p íjezdovou komunikaci Pod Sanatorkou a končí vjezdem s bránou na 
pozemek nemocnice v Blansku. Areálová komunikace je opat ena bránou délky 4,2 m. 
Vzhledem k prostorovým možnostem areálové komunikace bude t eba pro delší jízdní 
soupravy do staveništ  couvat, aby byl následný odjezd jednodušší a p ehledn jší. Pro p ípadné 
couvání bude možné si najet do obratišt  na stávající p íjezdové komunikaci Senior centra. P i 
takto problematických situacích m že idič využít asistence, signalizace pracovník , kte í 
pomohou k bezpečnému vjezdu a výjezdu ze staveništ .  

Pro pot eby staveništ  bude vybudován dočasný vodovod, který se napojí ve vodom rné 
šacht  na vodom rnou sestavu nov  z ízeného trvalého potrubí vodovodu p ivedeného ze 
stávajícího objektu. Potrubí bude napojeno za vodom rem pro m ení spot eby vody. 
Vodovodní dočasné potrubí bude p ivedeno k sanitární buňce, k silu na suchou sm s a ke 
zpevn né ploše pro p ípadné mytí aut pomocí vysokotlakého čističe. P i této etap  by ke 
znečišt ní blátem, či dalšími nečistotami nem lo docházet v d sledku p ítomnosti areálové 
komunikace na staveništi a navazujících zpevn ných ploch. Dočasná splašková kanalizace 
zázemí pracovník  je napojena na hlavní vstupní šachtu, kde budou splašky odvedeny potrubím 
nov  z ízené splaškové kanalizace. Elektrická energie pro stavební účely bude zajišt na 
vedením prodlužovacími p ívodními kabely až k místu spot eby. Z hlavního staveništního 
rozvad če bude elektrický kabel rozveden ke staveništním rozvad č m (na 240 a 400 V) pro 
buňky, v žový je áb, silo s míchačkou a pozd ji ke stavebnímu výtahu. P ívodní kabely budou 
uloženy v ochranné plastové chráničce vedené na zemi, místy mohou být použity kabelové 
p echody pro p ejezd. Vzhledem k poloze vedení kabelu nedojde k p ejezdu t žké 
mechanizace. 

Na staveništi je navržena zpevn ná plocha ze zhutn né kamenné drt  32 – 63 mm tloušťky 
200 mm a ze zhutn ného recyklátu frakce 19-32 mm tloušťky 200 mm uloženého na geotextílii. 
Tyto plochy budou odvodn ny vpust mi nov  budované dešťové kanalizace. Staveništní 
komunikace a zpevn né plochy budou provedeny se spádem minimáln  2%. 
 
9.2.2. P ipravenost pracoviště 

Pro začátek realizace je t eba dokončení betonových konstrukcí spodní stavby. Je 
provedena základová deska v požadovaných odchylkách dle kontrolního a zkušebního plánu a 
také vyčnívající výztuž pro navazující sloupy a st ny. Elektrická energie pro stavební účely 
bude zajišt na vedením prodlužovacími p ívodními kabely až k místu spot eby na pracovišt . 
Na pracovišt  bude také hadicemi p ivedena voda, která bude k dispozici pro ošet ování betonu, 
či mytí ná adí.  
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9.2.3. P evzetí pracoviště 

Pracovišt  p evezme četa provád jící monolitický skelet od čety, která provedla 
železobetonové základové konstrukce spodní stavby. Tato p ejímka musí být zaznamenána ve 
stavebním deníku a musí být vypln n kontrolní a zkušební plán. Zde také budou zapsány 
p ípadné odchylky. V p ípad  v tších odchylek stavbyvedoucí pracovišt  nep ijme, a to až do 
chvíle, kdy tyto odchylky budou odstran ny. 
 

9.3. Materiály, doprava a skladování 
9.3.1. Materiál 

Pot ebné množství materiál  je znázorn no v tabulce v kapitole 5 – Plán zajišt ní 
materiálových zdroj  pro hlavní objekt, kde je vypsán materiál na každý týden výstavby 
železobetonového skeletu. 
 
9.3.1.1. Beton 

Pro sloupy, st ny a p eklady navržen beton – t ída C 25/30 XC1, jehož celkové množství je pro: 
1.NP – 19,04 m3 + 5% ztratné = 20 m3 
2.NP – 8,1 m3 + 5% ztratné = 8,5 m3 
3.NP – 8,36 m3 + 5% ztratné = 8,8 m3 
Celkem + 5% ztratné = 37,3 m3 
 
Pro stropní konstrukci navržen beton – t ída C 20/25 XC1, jehož celkové množství je pro: 
Nad 1.NP – 193,27 m3 + 5% ztratné = 203 m3 
Nad 2.NP – 193,98 m3 + 5% ztratné = 204 m3 
Nad 3.NP – 193,98 m3 + 5% ztratné = 204 m3 
Celkem + 5% ztratné = 611 m3 
 
9.3.1.2. Ocel 

Pruty betoná ské oceli dle výkresu výztuže: 
 
Sloupy krčku SK1-3 
Hladká betoná ská 6 mm = 0,023 tun 
Žebírková betoná ská 8 mm = 0,281 tun 
 
Sloupy a st ny 1.NP 
Hladká betoná ská 6 mm = 0,129 tun 
Žebírková betoná ská 8 mm = 0,162 tun 
Žebírková betoná ská 12 mm = 0,862 tun 
Sloupy a st ny 2.NP 
Hladká betoná ská 6 mm = 0,104 tun 
Žebírková betoná ská 8 mm = 0,039 tun 
Žebírková betoná ská 12 mm = 0,691 tun 
 
Sloupy a st ny 3.NP 
Hladká betoná ská 6 mm = 0,104 tun 
Žebírková betoná ská 8 mm = 0,039 tun 
Žebírková betoná ská 12 mm = 0,521 tun 
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Pr vlaky 1.NP 
Hladká betoná ská 6 mm = 0,097 tun 
Žebírková betoná ská 8 mm = 0,149 tun 
Žebírková betoná ská 12 mm = 0,203 tun 
Žebírková betoná ská 16 mm = 0,381 tun 
 
Pr vlaky 2.NP 
Hladká betoná ská 6 mm = 0,047 tun 
Žebírková betoná ská 12 mm = 0,116 tun 
 
Pr vlaky 3.NP 
Hladká betoná ská 6 mm = 0,047 tun 
Žebírková betoná ská 12 mm = 0,116 tun 
 
Strop nad 1.NP 
Kari síť 8 mm 10 x 10, 3 x 2 m = 12,545 tun 
Žebírková betoná ská 8 mm = 0,99 tun 
Žebírková betoná ská 10 mm = 1,459 tun 
 
Strop nad 2.NP 
Kari síť 8 mm 10 x 10, 3 x 2 m = 12,545 tun 
Žebírková betoná ská 8 mm = 1,001 tun 
Žebírková betoná ská 10 mm = 1,2 tun 
 
Strop nad 3.NP 
Kari síť 8 mm 10 x 10, 3 x 2 m = 12,545 tun 
Žebírková betoná ská 8 mm = 1,018 tun 
Žebírková betoná ská 10 mm = 1,231 tun 
 
Strop výtahu 
Kari síť 8 mm 10 x 10, 3 x 2 m = 0,084 tun 
Žebírková betoná ská 8 mm = 0,064 tun 
 
9.3.1.3. Systémové bednění 

Bednění sloup  čtvercového pr ezu 

Pro bedn ní čtvercových sloup  o rozm rech 300/300 mm a 350/350 mm bude použito 
oboustranné sloupové bedn ní Frami Xlife včetn  plošiny pro betonáž.  
 
Výpis použitých prvk  pro bedn ní sloupu: 

 Univerzální prvek Frami Xlife 0,75 
m délky 2,7 m 

 Univerzální prvek Frami Xlife 0,75 
m délky 1,2 m – 2 ks pro bedn ní 
v míst  pr vlaku do výšky 2,4 m 

 Univerzální svorka Frami 5 – 12 cm 
 Kotevní matka s podložkou 15,0 
 Čelní t íhranná lišta Frami 

 Op ra bedn ní 340 s p ipínací 
hlavou 

 Expreskotva Doka 
 Betoná ská plošina s konzolou 

Frami 60 a žeb íkem 
 D ev né fošny 20/5 cm pro podlahu 
 D ev né fošny 15/3 cm pro zábradlí 
 D ev ný hranol 50/100 mm 
 D ev ný hranol 100/100 mm 
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Obr. 9.1: Sloupové bednění Frami Xlife (zdroj:[50]) 
 
Bednění sloup  kruhového pr ezu 

Pro bedn ní kruhových sloup  pr m ru 300 mm bude použito sloupové bedn ní Doka RS 
včetn  plošiny pro betonáž. 
 
Výpis použitých prvk  pro bedn ní sloupu: 

 Sloupový prvek RS D30 1 m 
 Sloupový prvek RS D30 0,5 m 
 Op ra bedn ní 340 s p ípojnou hlavou 
 Sloupová plošina Doka 150/90 cm se 

žeb íkem 
 Expreskotva Doka 

 
 

 
Obr. 9.2: Sloupové bednění Doka RS 
(zdroj:[51]) 

 



103 

 

Bednění stěn 

Pro bedn ní st n bude využito oboustranné rámové bedn ní Frami Xlife. 
 
Výpis použitých prvk  pro bedn ní st n: 

 Rámový prvek Frami Xlife 2,7 m 
 Rámový prvek Frami Xlife 1,2 m 
 Univerzální prvek Frami Xlife 2,7 m 
 Univerzální prvek Frami Xlife 1,2 m 
 Vnit ní roh Frami 2,7 m 
 Vyrovnávací hranol Frami 2,7 m 
 Rychloupínač Frami 
 Upínač pro vyrovnání Frami 
 Op ra bedn ní 340 IB s hlavou 

vzp ry EB 
 Expreskotva Doka 
 Kotevní tyče 15,0 Doka s trubkou 

z um lé hmoty 22 mm 
 Univerzální svorka Frami 5-12 cm 
 D ev ný hranol 50/100 mm 
 D ev ný hranol 100/100 mm 

 
 

 
 
Obr. 9.3: Rámové bednění Frami Xlife 
(zdroj:[52])

 
Bednění stropní konstrukce a p eklad  

Pro bedn ní stropní konstrukce a p eklad  bude využit stropní systém Dokaflex 1-2-4. 
V dalších podlažích budou využity systémové konstrukce pro bedn ní obvodových pr vlak  
Doka Staxo 40. 
 
Výpis použitých prvk  pro bedn ní stropní konstrukce a pr vlak : 

 Nosník Doka H 20 top N, 3,9 m 
 Nosník Doka H 20 top N, 2,6 m 
 Nosník Doka H 20 top N, 1,8 m 
 Op rná trojnožka 
 Podp ra Doka Eurex 20 top 300 
 Podp ra Doka Eurex 20 top 250 
 Panel DOKADUR 21 mm 250/50 

cm 
 Panel DOKADUR 21 mm 200/50 

cm 
 Bednící desky Doka 3-S eco 21 mm 
 P idržovací hlavice H20 DF 
 Spoušt cí hlavice H 20 
 Obedňovací úhelník 30 cm 

 Rámový prvek Frami Xlife 0,3/1,2 
m 

 Pr vlaková kleština 20 
 Sloupek ochranného zábradlí XP 

1,2 m 
 Svorka pro obedn ní čela stropní 

desky Doka 
 Obedňovací patka 
 Obedňovací kotva 15,0 15-40 cm 
 Botka se svorkou XP 40 
 Botka pro sloupek zábradlí XP 
 Expreskotva Doka 
 Op ra bedn ní 340 IB s hlavou 

vzp ry EB 
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Obr. 9.4: Stropní systém Dokaflex 1-2-4 (zdroj:[53]) 
 

 
Obr. 9.5: Systém bednění průvlaku (zdroj:[53]) 
 
Celkové plochy bednění 

Bedn ní st ny a sloupy 
1.NP = 292,18 m2 
2.NP = 88,61 m2 
3.NP = 88,61 m2 
Bedn ní pr vlaky 
1.NP = 70,09 m2 
2.NP = 15,26 m2 
3.NP = 20,68 m2 
Bedn ní strop + v nec 
1.NP = 864,74 m2 
2.NP = 865,92 m2 
3.NP = 869,13 m2 
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Výpis prvk  stropního bednění systému Dokaflex 1-2-4 nad 1.NP včetně bednění pro 

pr vlaky dle výkresu bednění z kapitoly jiné zadání: 

Nosník Doka H 20 top N, 3,9 m – 194 ks 
Nosník Doka H20 top N, 2,6 m – 819 ks 
Nosník Doka H20 top N, 1,8 m – 146 ks 
Op rná trojnožka – 351 ks 
Podp ra Doka Eurex 20 top 300 – 629 ks 
Podp ra Doka Eurex 20 top 250 – 162 ks 
Panel DOKADUR 21 250/50 cm – 414 ks 
Panel DOKADUR 21 200/50 cm – 152 ks 
P idržovací hlavice H20 DF – 440 ks 
Spoušt cí hlavice H20 – 351 ks 
Obedňovací úhelník – pot eba na 90 m, 1x na 0,5 m, 180 ks 
Pr vlaková kleština 20 – pot eba na 70x2, 1x na 0,4 m, 350 ks  
 
9.3.1.4. Tepelně izolační a akustické prvky  

Pro napojení výztuže v míst  balkón  a pro p erušení tepelného mostu v t chto místech 
jsou navrženy prvky Egcobox dle statického výpočtu.  

 
Tab. 9.1: Výpis prvků Egcobox 

Přeruše í tepel ý h ostů výška 1.NP ks 2.NP ks 3.NP ks 

EGCOBOX Mz3-C30 h=160 4 1 1 

EGCOBOX Vz1-DK+- h=160 1 0 0 

EGCOBOX Mz6-D-V1-C30 h=250 2 2 2 

EGCOBOX Vz4-DK+- h=250 2 2 2 

EGCOBOX Vz6-DK h=250 2 2 2 

EGCOBOX Vz6-D h=250 1 1 1 

EGCOBOX Vz1-D h=250 2 2 2 

EGCOBOX Mz4-D-V2-C30 h=250 8 8 8 

EGCOBOX Vz2-D h=250 3 3 3 

EGCOBOX Mz3-D-V+--C30 h=250 0 2 2 

EGCOBOX Mz3-D-C30 h=250 1 1 0 

EGCOBOX Vz3-DK h=250 0 1 2 

EGCOBOX Vz2-D h=250 0 2 3 
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Obr. 9.6: Napojení výztuže balkónu (zdroj:[54]) 
 
9.3.1.5. Ostatní materiál  

 Odbedňovací p ípravek Doka-Optix 100 l – spot eba 100 m2/l => pot eba 32 l 
 Foliovaná hladká p ekližka 21 mm 
 D ev ný hranol 50/100 mm – pro dobedn ní na výšku sloup  a st n 2,75 m 

(prošroubováno na horní hranu systémového bedn ní) – Pot eba: 
1.NP – 31 x 0,5 + 15 x 0,3 + 4,7 + 5,95 = 30,65 m 
2.NP – 31 x 0,5 + 29 x 0,3 = 24,2 m 
3.NP – 31 x 0,5 + 29 x 0,3 = 24,2 m 
Celkem +5 % = 83 m 

 D ev ný hranol 100/100 mm – pro dobedn ní na výšku sloupu v míst  pr vlaku 2,5 m 
(prošroubováno na horní hranu systémového bedn ní) – Pot eba: 
1.NP – 14 x 0,3 +1,65 x 2 = 7,5 m 
2.NP – 1,65 x 2 = 3,3 m 
3.NP – 1,65 x 2 = 3,3 m 
Celkem +5% = 14,8 m 

 D ev ná fošna pro zábradlí 15/3 cm 
 H ebíky, vruty do d eva 
 Šrouby pr m ru 10 mm s maticí délky 180 a 140 mm 
 Kónická ucpávka ST 22 – pro ut sn ní otvor  po kotevních tyčí 
 Distanční lišty pro spodní výztuž 
 Distanční podložky pro svislou výztuž 
 Ocelové distanční prvky k vymezení vzdálenosti mezi horní a dolní armaturou 
 Dilatační smykový trn Schöck SLD Q70 

 
9.3.2. Primární a sekundární doprava 

9.3.2.1. Primární doprava 

Prvky systémového bedn ní budou na staveništ  dopraveny pomocí valníku Iveco MP 260 
s hydraulickou rukou Maxilift ML 510.2, či jízdní soupravou tahače Iveco AS 440S46T/P – 
EcoStralis s náv sem SCHWARZMÜLLER SPA 3/E RH 125. Systémové bedn ní včetn  
spojovacích prvk  a doplňk  bude dopraveno ze společnosti FoxDen s.r.o., která je vzdálena 
cca 24,4 km od místa staveništ . Bedn ní sloup  a st n bude na staveništ  dovezeno v 
pot ebném množství na práv  provád nou část podlaží a bedn ní stropní konstrukce vždy na 
jednu polovinu provád ného podlaží. 
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Hotové ohýbané prvky z betoná ské výztuže 10505 (R) a Kari sít  budou na staveništ  
p ivezeny op t pomocí valníku Iveco MP 260 s hydraulickou rukou Maxilift ML 510.2, či jízdní 
soupravou tahače Iveco AS 440S46T/P – EcoStralis s náv sem SCHWARZMÜLLER SPA 3/E 
RH 125. Výztuž bude p ivážena z výrobny firmy Trimot s.r.o. v Brn  vzdálené 21,8 km od 
místa staveništ . 

Čerstvý beton pro betonáž bude na staveništ  dopraven autodomíchávači Stetter C3 
BASIC LINE AM 8 C a AM 9 C o objemu 8 a 9 m3. Doba dopravy autodomíchávače na místo 
stavby je cca 6 minut. Autodomíchávače budu jezdit ihned po sob , aby nebyla narušena 
plynulost betonáže.  
 
9.3.2.2. Sekundární doprava 

Doprava materiálu po staveništi bude zajišt na p evážn  pomocí v žového je ábu Liebherr 
42 K.1, umíst ného dle návrhu za ízení staveništ . Je áb bude p epravovat a skládat p ivezené 
palety s bedn ním a naohýbanou výztuž na staveništní skládku, následn  pak bude tyto prvky 
a výztuž p epravovat na pracovišt . Bedn ní st n a sloup  umožňuje uchycení prvku a p epravu 
je ábem pomocí je ábových ok, která tak umožní snadnou montáž. P eprava stoh  s deskovými 
prvky bedn ní bude provád na pomocí textilních popruh  zav šených na v žový je áb. Pro 
p epravu palet s tyčovými prvky, nosníky, či drobným materiálem využije v žový je áb 
čty ramenný je ábový et z. Je áb bude také pomáhat p ípadn  s p epravou hotových armokoš  
s následným vložením na požadované místo v konstrukci. Na ukládací palety Doka bude možné 
p ipevnit dvoukolí a umožnit tak pojezd. 

Pro dopravu čerstvého betonu na místo uložení bude použito autočerpadlo betonu, které 
bude čerpat beton p ivezený autodomíchávači. Čerstvý beton bude na staveništi dopravován 
pomocí čerpadla s hydraulickým výložníkem Schwing S 39 SX, které bude zapatkováno na 
míst  k tomu určené dle za ízení staveništ . K zapatkovanému autočerpadlu na zpevn né ploše 
budou couvat autodomíchávače s čerstvým betonem. V blízkosti zapatkovaného autočerpadla 
se bude již nacházet vybetonovaná patka se sloupkem, to však nijak neohrozí možnost p ímého 
vysunutí podp r obloukového tvaru. Pro betonáž sloup  a st n bude využit koš na beton o 
objemu 500 l a bádie o objemu 500 l, které budou zav šeny v žovým je ábem čty ramennými 
et zovými záv sy. Menší kusy materiálu se p epraví po stavb  ručn  nebo na kolečkách.  

 
9.3.3. Skladování 

Na staveništi je navržena zpevn ná plocha ze zhutn né kamenné drt  32 – 63 mm tloušťky 
200 mm pro zapatkování čerpadla, pojezd vozidel primární dopravy, pro v žový je áb, ale také 
pro vytvo ení manipulační plochy a skladování dovezeného materiálu na staveništ . Část ze 
zhutn né kamenné drt  bude v budoucnu využita jako podkladní vrstva pro realizaci 
zpevn ných ploch. Zpevn ná plocha, která doplňuje kamennou drť je navržena ze zhutn ného 
recyklátu frakce 19-32 mm tloušťky 200 mm uloženého na geotextílii. Tato plocha bude p ed 
konečnou úpravou okolí objektu odstran na. Zpevn né plochy budou zhutn ny na parametry 
ID = 0,9 a Edef,2 = 100 MPa. Zpevn né plochy a komunikace jsou vyznačeny ve výkresech 
jednotlivých fází za ízení staveništ . Tyto plochy budou odvodn ny vpust mi nov  budované 
dešťové kanalizace. Staveništní komunikace a zpevn né plochy budou provedeny se spádem 
minimáln  2%. 

Ve fázi provád ní monolitického skeletu bude pro skladování materiálu na staveništi 
navržena zpevn ná plocha, která je popsána ve výkrese za ízení staveništ  jako manipulační 
prostor, ovšem je také navržena pro zapatkování autočerpadla, takže v dob  betonáže je zde 
skladování materiál  vyloučeno. Pro skladování materiálu, který nebude v tšinou ihned 
zabudován do stavebního díla, je určen prostor zpevn né plochy mezi v žovým je ábem a 
realizovaným objektem. Ve výkrese je prostor označen jako staveništní skládka s plochou 31,05 
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m2. Je to plocha pro skladování p edevším keramických tvárnic a prutové výztuže pro 
monolitický skelet. 

Další formou skladování je uzamykatelná buňka, ve které bude skladován drobn jší 
materiál, ná adí a pom cky. 

 
9.3.3.1. Výztuž  

Po p íjezdu nákladního automobilu s výztuží bude prutová výztuž dočasn  ukládána na 
odvodn nou skladovací plochu se zpevn ným povrchem na d ev né podkladky 100/100 mm. 
Tato plocha je značena ve výkresu za ízení staveništ  jako ST s celkovou plochou 31,05 m2. 
Veškerá výztuž musí být označena identifikačním štítkem a rozd lena. Na skladování Karisítí 
bude určena skladovací plocha manipulačního prostoru, která bude uvoln ná, jelikož v té dob  
neprobíhá betonáž. Vždy bude dovezeno pot ebné množství výztuže na jednu polovinu stropní 
konstrukce. 
 
9.3.3.2. Bednění 

Pro skladování bedn ní p ed montáží p edpokládám primárn  využití ploch budovaného 
objektu, jehož realizace stropní konstrukce je rozd lena na dv  části, a m lo by zde vniknout 
pot ebné místo pro skladování. Skladování musí být ovšem rovnom rné, aby prvky p íliš 
nezat žovaly konstrukci (deska, stojky) pod touto skladovací plochou a m ly by být umíst ny 
v p ijatelné blízkosti pracovišt  pro následné využití. Pro skladování m že být také využita 
plocha manipulačního prostoru, to je možné ovšem pouze tehdy, když neprobíhá betonáž a tento 
prostor je uvoln ný.  

Deskové prvky bedn ní budou skladovány ve stozích, kde každý stoh bude podložen 
d ev nými hranoly 10/10 cm. Podkládací hranoly budou p ipevn ny ke spodnímu prvku 
stahovací páskou. Stohy s deskovým bedn ním budou dále staženy minimáln  dv ma páskami. 
Výška jednoho stohu včetn  d ev ného hranolu bude maximáln  1 m a bude možné takto 
skladovat dva stohy nad sebou. Tyčové prvky bedn ní a nosníky budou skladovány na 
ukládacích paletách a následn  staženy textilním popruhem. Op ry na paletách budou skladovány 
maximáln  ve dvou vrstvách. Maximální nosnost palety činí 1,1 tun. Drobný, p edevším spojovací 
materiál bedn ní Doka bude ukládán v kontejnerech Doka o rozm ru 1,2 x 0,8 m. Maximální 
nosnost kontejner  je 1,5 tun. Kontejnery budou umíst ny v prostorách pro skladování a lze je 
skladovat maximáln  ve t ech vrstvách na sob . Konzoly pracovní plošiny budou skladovány na 
speciálních paletách výrobce. 
 

9.4. Pracovní podmínky 

9.4.1. Obecné pracovní podmínky 

P ístup na staveništ  zajišt n ze stávající areálové asfaltové komunikace v ulici K. H. 
Máchy ze severní strany vedoucí v blízkosti pozemku. Staveništ  je oploceno stávajícím 
oplocením do výšky 1,8 m a bude dopln no oplocením Heras z dílc  výšky 2 m na jižní stran  
staveništ . Elektrická energie a voda pro stavební účely bude zajišt na staveništní p ípojkou a 
následným rozvodem až na pracovišt . Zhotovitel p ed započetím prací provede instruktáž a 
školení pracovník . Všichni pracovníci budou včas a dostatečn  proškoleni o bezpečnosti a 
ochran  zdraví p i práci a tyto p edpisy budou následn  dodržovat. Do stavebního deníku budou 
psány pot ebné náležitosti a pracovníci se budou p i p íchodu a odchodu zapisovat do knihy 
docházky. Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00. Ze stanovené pracovní doby vyplývá, že 
osv tlení bude zajišt no denním sv tlem a práce nebudou probíhat v noci. V p ípad  zhoršených 
klimatických podmínek bude zajišt no osv tlení, ovšem nep edpokládá se jeho využití p i 
provád ní monolitického skeletu. Základní hygienické podmínky budou zajišt ny sanitární 
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buňkou na staveništi. Zázemí pro pracovníky a kancelá  pro stavbyvedoucího je ešena 
staveništními buňkami umíst nými na severní stran  staveništ . Vodovodní dočasné potrubí 
bude p ivedeno ke staveništním buňkám. Vedení nízkého nap tí pro stavební účely zajišt no 
vedením kabel  v chráničce na zemi. Z rozvodné sk ín  staveništního rozvad če bude 
elektrický kabel rozveden k rozvodn  elektrického vedení (240 V) pro buňky. 
 
9.4.2. Pracovní podmínky procesu 

Pro začátek prací na monolitickém skeletu musí být provedeny a zkontrolovány konstrukce 
spodní stavby a musí být také rozší eny a provedeny dostatečn  únosné zpevn né plochy pro 
t žkou mechanizaci. Za nep íznivého počasí, které by mohlo ohrozit bezpečnost pracovník , 
budou práce pozastaveny. Za nep íznivé počasí pro manipulaci s je ábem lze považovat 
rychlost v tru vyšší než 8 m/s, kde by již mohla být ztížena práce p i manipulaci a hrozilo by 
rozhoupání prvk , náraz, či uvoln ní, a tyto práce budou tedy zastaveny. Pro práci s je ábem 
musí být zajišt na dohlednost menší než 30 m pro zajišt ní komunikace je ábníka s pracovníky. 
P i p sobení v tru o síle v tší jak 11 m/s budou p erušeny veškeré výškové práce. P i provád ní 
skeletu se vzhledem k období od konce dubna až do konce července nep edpokládají extrémn  
nízké teploty, či teploty pod 5°C, takže nebudou muset být provád ny p ípadné opat ení pro 
betonáž v zim . 

P i vysokých teplotách by mohlo docházet ke zkrácení doby zpracovatelnosti čerstvého 
betonu, doporučený pozvolný nár st teploty je: 

 Do 3 hodin od zamíchání maximáln  30°C 
 Do 4 hodin od zamíchání maximáln  40°C 
 Celková maximální teplota 60°C 
 Dovolený nár st teploty maximáln  20°C za hodinu 
 Dovolený pokles p i chladnutí maximáln  10°C za hodinu 

 
Za vyšších teplot nad 25°C budou konstrukce zakryty ochrannou fólií, nebo vlhkou 

tkaninou a ochlazovány vodou minimáln  dvakrát denn . Cílem opat ení je zabrán ní 
vypa ovaní zám sové vody z betonu. Zakrytí konstrukce fólií bude také využito za prudkého 
dešt . 
 

Stanovením doby ve dnech, kdy beton dosáhne požadované pevnosti, jsem se zabýval 
v kapitole Jiné zadání – Výpočet doby odbedn ní, kde jsem počítal dobu odbedn ní pro beton 
C 20/25 (stropní konstrukce) a to pro období duben (jarní) a červen (letní). Pro beton C 25/30 
(sloupy, st ny, pr vlaky) op t pro stejná období. Dobu odbedn ní jsem zahrnul do časového 
plánu dle p íslušného období betonáže. 
Doba odbedn ní pro stropní konstrukci z betonu C 20/25 je pro období dubna stanoveno na 2,2 
dn  => 3 dny. 
Doba odbedn ní pro stropní konstrukci z betonu C 20/25 je pro období kv tna a června 
stanoveno na 1,86 dne => 2 dny. 
Doba odbedn ní pro st ny, sloupy a pr vlaky z betonu C 25/30 je pro období dubna stanoveno 
na 3,3 dn  => 4 dny. 
Doba odbedn ní pro st ny, sloupy a pr vlaky z betonu C 25/30 je pro období kv tna a června 
stanoveno na 2,79 dn  => 3 dny. 
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9.5. Pracovní postup 

9.5.1. Obecné shrnutí postupu prací 
P ed provád ním budou nejprve p esn  vytýčeny dané svislé konstrukce geodetem, který 

p edá stavbyvedoucímu vytyčovací body v podob  roh , p ípadn  sm ru konstrukce. 
Práce p i provád ní svislých nosných konstrukcí se budou skládat z vyvázání výztuže, 

následného provedení bedn ní a betonáže. Betonáž konstrukcí prob hne vždy až po vyvázání 
výztuže p eklad , které tvo í v tšinou s obvodovými sloupy rám. Betonáž bude tedy spojena 
s vybetonováním sloup  a následn  dojde k vybetonování p eklad  do výšky 250 mm. 
V p ípad  spojení p eklad  a čty  kruhových sloup  v 1.NP dojde nejprve pouze k betonáži 
sloup  a betonáž p eklad  bude probíhat až p i betonáži poloviny stropní konstrukce. Toto 
opat ení bude dodrženo z d vodu problematiky napojení kruhového sloupu s vytvo ením hran 
stropní konstrukce. 

Po betonáži sloup  a v tší části p eklad  v 1.NP následuje technologická p estávka, kdy 
dojde k provedení bedn ní první poloviny stropní konstrukce s následným vázáním výztuže. 
Bude se jednat o část východního k ídla objektu, kde se nachází pouze jeden kruhový sloup a 
dv  st ny. Betonáž první poloviny stropní konstrukce začne v p ípad , kdy bude dle 
harmonogramu p i nejd íve možném termínu odbedn na více než polovina sloup  a st n. Po 
betonáži první poloviny následuje bedn ní, vázání výztuže a betonáž druhé poloviny. Po 
betonáži dojde k postupnému odbedn ní první poloviny, kde již prob hla technologická 
p estávka, a ihned poté odbedn ní druhé poloviny, op t s dodržením technologické p estávky. 
Odbedn ní stropní konstrukce bude částečné s ponecháním pomocného podep ení, které se 
demontuje po 28 dnech. 

V ostatních podlažích je pr b h provád ní obdobný, je zde již minimum sloup  a st n, a 
je zde tedy zaručen hladší pr b h z hlediska prostoru pro provád ní činností. 
 
9.5.2. Výztuž sloup  a stěn 

Vázání výztuže svislých nosných konstrukcí bude začínat od východního k ídla objektu 
postupem až ke k ídlu jižnímu. Prvky budou dodány na každé patro p edem naohýbané a 
nast íhané dle projektové dokumentace. Betoná ská výztuž pro armování je navržena z oceli 
žebírkové, která je místy dopln na ocelí hladkou na t mínky. Výztuž se osazuje a ukládá do 
poloh dle projektové dokumentace. Napojení výztuže s vyčnívající výztuží spodní stavby bude 
provedeno pomocí sva ení. Budou zde dodrženy pot ebné p esahy, kotevní délky a rozteče dle 
statického výpočtu. Ostatní výztuž je vázána vázacími dráty pomocí vázacích kleští, p ípadn  
kombinaček. Na výztuž budou osazeny plastové distanční prvky pro zajišt ní požadovaného 
krytí, které je pro sloupy a st ny stanoveno na 35 mm. Je t eba zajistit co nejlépe správné 
vyvázání výztuže, aby výztuž plnila svou funkci v konstrukci. 
 
9.5.3. Bednění sloup  a stěn 

Pro bedn ní sloup  a st n bude využito systémové bedn ní Doka Frami Xlife. Výška 
systémového bedn ní činí 2,7 m. Vzhledem k pot ebné výšce sloup  a st n 2,75 m budou 
dodatečn  p ipevn ny k horním hranám bedn ní d ev né hranoly 100/50 mm. V míst  pr vlak  
je požadována výška 2,5 m a bude tedy využito výšky bedn ní 2,4 m s dodatečným p ipevn ním 
hranol  100/100 mm. Hranoly budou s hranou bedn ní sešroubovány p es podložky šroubem 
pr m ru 10 mm délky 120 mm pro hranol 100/50 mm a šroubem délky 180 mm pro hranol 
100/100 mm. Rozteč šroub  bude 200 mm, tedy alespoň dva šrouby na každou stranu bedn ní 
u čtvercových sloup . Každý roh vytvo ený hranoly bude spojen dv ma vruty se zapušt nou 
hlavou délky 140 mm. Vzhledem k množství sloup  a st n by nem lo dojít k výraznému 
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časovému navýšení a v p ípad  provád ní p ípravných prací p ed betonáží svislých konstrukcí 
je zde dle harmonogramu dostačující rezerva pro tyto práce. Den po betonáži sloup  a st n 
budou moci být tyto hranoly demontovány. Pro p epravu a manipulaci s bedn ním budou 
využívány čty bodové et zové záv sy Doka 3,2 m, p ípadn  je ábové oko Frami, které se pro 
p epravu zacvakne na hranu bedn ní. 
 
9.5.3.1. Bednění stěn 

Pro bedn ní železobetonových monolitických st n bude využito oboustranné rámové 
bedn ní Frami Xlife. Prvky bedn ní budou p ed ustavením opat eny odbedňovacím p ípravkem 
Doka Optix aplikovaným pomocí rozprašovače. 

 
Bedn ní začíná montáží první strany, 

kdy se namontuje hlava vzp ry EB (B) na 
op ru bedn ní 340 IB (A) a následn  se 
hlava vzp ry p ipevní v otvorech p íčných 
rámových profil  na bedn ní.  

 

Obr. 9.7: Spojení opěry s rámovým prvkem 
(zdroj:[52]) 

 
Pata vzp ry bude pro umožn ní 

stability ukotvena do podkladní základové 
desky, či stropní konstrukce dalších podlaží 
pomocí expreskotvy Doka 16 x 125 mm (A) 
s perem Doka 16 mm (B). Jako ná adí pro 
šroubování patní desky postačí kladivo. 

 
Obr. 9.8: Ukotvení pomocí expreskotvy 
(zdroj:[52]) 

 
Dle pot eby budou p istavovány a vzájemn  spojovány další rámové prvky pomocí 

rychloupínač  Frami. Pro výšku bedn ní 2,7 m postačí t i kusy rychloupínač , které se p iloží 
k hranám spojovaných prvk  a zatlučením klínu do čelisti se prvky spojí k sob . Další op ry 
bedn ní budou pr b žn  montovány ke konstrukci.  
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Obr. 9.9: Ustavení a spojování rámového bednění (zdroj:[52]) 
 

Po provedení bedn ní první strany je možné montovat druhou stranu, jejíž prvky budou 
p ed ustavením opat eny odbedňovacím p ípravkem. Po postavení prvního prvku se namontují 
kotvy do kotevních otvor  bedn ní pomocí kotevního sytému 15,0 Doka, postupn  budou 
p istavovány a vzájemn  spojovány další rámové prvky pomocí rychloupínač  a budou 
ukotveny spolu s protilehlým bedn ním pomocí kotevního systému. Kotevní systém 15,0 
p edstavuje prostrčení kotevní závitové tyče 15 mm (B) otvory v bedn ní, která propojuje prvky 
bedn ní. Plocha závitové tyče uvnit  bedn ní bude opat ena trubkou z um lé hmoty 22 mm (C). 
Trubky z stávající v betonu budou uzav eny uzavírací zátkou 22 mm (D). Na závitovou tyč 
z vn jších hran bedn ní budou našroubovány kotevní matky s podložkou (A). Pro výšku 
bedn ní 2,7 m budou použity minimáln  dv  kotvy na výšku. Bedn ní bude následn  opat eno 
op rami z druhé strany s osovou vzdáleností 1,45 m kotvenými do podkladní betonové 
konstrukce expreskotvami. 
 

 
Obr. 9.10: Kotevní systém 15,0 (zdroj:[52]) 
 

V p ípad , že rozm r st ny nebude v modulu bednících prvk  Frami Xlife, bude spojení 
dvou prvk  bedn ní provedeno pomocí vyrovnávacího hranolu (B) vloženého mezi prvky, které 
budou spojeny upínačem pro vyrovnání Frami (A). Pomocí kotevních tyčí (D) s upínací 
kolejnicí (C) se zajistí poloha nastavovaných hranol . 
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Obr. 9.11: Spojení s vložením vyrovnávacího hranolu (zdroj:[52]) 
 

Kombinací ší ek vyrovnávacích hranol  je možné vyrovnání v rastru po 1 cm až do 15 cm 
viz obrázek níže. 

 
Obr. 9.12: Způsoby přizpůsobení délky bednění (zdroj:[52]) 
 

Po provedení bedn ní (D) z obou stran bude provedeno obedn ní čel st ny pomocí 
univerzálního prvku Frami Xlife 0,75 m (A). Obedn ní se provede p iložením k hranám prvk  
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bedn ní a následn  se k t mto prvk m p ikotví univerzálními svorkami Frami 5-12 cm (B). Pro 
výšku bedn ní st ny 2,7 m bude t eba deset univerzálních svorek. 
 

 
Obr. 9.13: Způsoby přizpůsobení délky bednění (zdroj:[52]) 
 

Pro bedn ní st n s pravoúhlými rohy 
bude využit vnit ní roh Frami (A) nastavený 
k čel m bednících prvk  na vnit ní stran  
bedn ní. Vn jší roh bude dopln n pomocí 
univerzálního prvku Frami Xlife, který 
bude kotven k bedn ní univerzální svorkou 
Frami s kotevní matkou a podložkou. Počet 
kotev pro výšku bedn ní 2,7 m je p t. U 
st ny, kde bude vyžadována výška 2,4 m 
v míst  pr vlaku, se použijí dv  kotvy na 
každý prvek výšky 1,2 m.  
 

 
Obr. 9.14: Bednění pravoúhlých rohů 
(zdroj:[52]) 

 
Montáž plošiny pro betonáž st n a čty hranných sloup  pomocí konzoly Frami 60 

 ruční zav šení konzol (A) k prvk m na stojato v p íčném profilu do otvor  pomocí 
závlačky s pružinou (B), která zajistí konstrukci proti nadzdvihnutí 

   
Obr. 9.15: Zavěšení konzoly Frami 60 (zdroj:[52]) 
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 montáž podlahy z d ev ných fošen 20/5 cm a zábradlí z fošen 15/3 cm 
 zajišt ní otev ených bok  pomocí 

systému ochrany okraje XP 
nasunutím držáku zarážky u 
podlahy zdola na sloupek zábradlí, 
kde se následn  sloupek zábradlí 
vsune do úchytu botky se svorkou a 
zapadne pojistka 

 

 
Obr. 9.16: Systém ochrany okraje XP 
(zdroj:[52]) 

 
 osazení fošen zábradlí 15/3 cm u bok  
 provedení protilehlého zábradlí systémem ochrany okraje XP a montáž adaptér  Frami 

XP (B) 
 sloupky zábradlí XP (A) se nasadí na adaptér, po zapadnutí pojistky se osadí zábradlí z 

d ev ných fošen 15/3 cm (C) pomocí h ebík  pr m ru 5 mm 
 

   
Obr. 9.17: Plošina pro betonáž (zdroj:[52]) 
 

Na plošinu se bude vstupovat pomocí žeb ík  a pracovní ší ka podlahy bude 0,6 m 
s výškou zábradlí 1,1 m. V p ípad  pot eby lze protilehlé zábradlí vyklopit sm rem ven o 15°. 
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9.5.3.2. Bednění čty hranných sloup  

Pro bedn ní čtvercových sloup  o 
rozm rech 300/300 mm a 350/350 mm bude 
použito oboustranné sloupové bedn ní 
Frami Xlife včetn  plošiny pro betonáž. Na 
první univerzální prvek Frami Xlife ší ky 
0,75 m (A) bude namontována op ra 340 
IB, následn  se prvek postaví do svislé 
polohy a jeho stabilita bude zajišt na 
pomocí expreskotvy Doka 15,0 kotvené do 
základových konstrukcí, či stropní 
konstrukce dalších podlaží. Poté dojde 
k ustavení dalšího prvku, který bude spojen 
se stávajícím prvkem s op rou pomocí 
univerzálních svorek Frami 5-12 cm (B) 
s kotevní matkou a podložkou (C). Na 
jedno spojení dvou prvk  bedn ní bude 
použito p t univerzálních svorek s kotevní 
matkou a podložkou. Pro betonáž bude 
namontována plošina na dvou stranách 
sloupu. Postup montáže je p edstaven výše 
v kapitole Bedn ní st n. 

 

 
Obr. 9.18: Bednění čtyřhranného sloupu 
(zdroj:[50]) 

 
9.5.3.3. Bednění kruhových sloup  

Pro bedn ní kruhových sloup  pr m ru 300 mm bude použito sloupové bedn ní Doka RS 
včetn  plošiny pro betonáž. Pro využití systémového bedn ní s výškou 2,5 m bude t eba 
navýšení betonového základového pásu v míst  kruhových sloup  a jedné patky s kruhovým 
sloupem o 150 mm, aby se na n j mohlo bedn ní postavit a umožnilo tak plynulejší výstavbu.  
 

 
Obr. 9.19: Spojení prvků sloupu RS (zdroj:[51]) 

 
Na rovném povrchu na zemi bude zahájena montáž sloupových prvk  RS D30 ze dvou 

díl  délky 1 m a jednoho délky 0,5 m. Prvky budou k sob  spojeny šrouby RS a budou 
spojovány nejd íve kraje s postupným spojováním až doprost ed prvku, pro dosažení 
p esn jšího spojení. Smontovaná polovina bude zav šena a nadzdvihnuta v žovým je ábem 
pomocí et zového záv su a následn  se p ipraví nasazení sloupové plošiny Doka 150/90 cm. 
P ipojení lávky (D) se p ipevní k montované polovin  spojovacími šrouby (C). 
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Obr. 9.20: Připojení lávky v montované polovině (zdroj:[51]) 
 
Montáž plošiny pro betonáž: 

 odklopení zábradlí do svislé polohy a smontování protilehlého zábradlí u sloupu pomocí 
závlačky s pružinou 5 mm 

 zav šení plošiny čty bodovými záv sy ( et z) na definovaných bodech 
 zav šení plošiny, kterou nastavuje jeden pracovník vodícím lanem, na bedn ní do 

p ipraveného p ipojení 
 vyvléknutí je ábového lanového záv su – zajišťovací hák spadne dol  do výchozí 

polohy a zajistí plošinu proti vytažení (p i zvedání plošiny se automaticky odjistí) 
 uvedení p ídavného záv su pro je áb na plošin  do pracovní polohy a jeho následné 

zafixovaní pomocí posuvného uzáv ru na spodní stran  
 zav šení plošiny čty bodovými et zovými záv sy za zadní a p ídavný záv s pro 

společné p emíst ní s bedn ním 

  
Obr. 9.21: Betonářská plošina a spojení polovin (zdroj:[51]) 

 
Po p íprav  poloviny dojde k p emíst ní pomocí je ábu na místo určení, kde se následn  

zajistí stabilita pomocí dvou op r 340 IB, které se zakotví do podkladních základových pás  
v 1.NP, či stropní desky v ostatních podlažích. Kotvení bude provedeno pomocí expreskotev 
Doka 15,0. Poté již následuje montáž druhé poloviny, kde budou smontovány pouze sloupové 
prvky šrouby. Je ábem bude p emíst na i druhá polovina k první, kde budou ob  poloviny 
spojeny integrovanými upínači (E). Odpojení druhé poloviny od je ábu je možné až po spojení. 
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Obr. 9.22: Přistavení druhé poloviny sloupu (zdroj:[51]) 
 
9.5.4. Betonáž sloup  a stěn 

Betonáž sloup  a st n m že začít po kontrole a p evzetí vyvázané výztuže a sestaveného 
bedn ní. Kontroluje se, zda byl použit odbedňovací p ípravek na hladké plochy bedn ní a dále 
celistvost, tuhost, t snost, p esnost osazení a bezpečnost pro použití betoná ských plošin. Dojde 
ke kontrole a následnému navlhčení pracovní spáry, p ebytečná voda bude odstran na. Pro 
betonáž sloup  a st n bude použit beton C 25/30 XC1. Beton bude dovážen na staveništ  
autodomíchávači z betonárky TBG BETONMIX Blansko. Na staveništi bude provedena 
kontrola konzistence čerstvého betonu z prvního autodomíchávače, který dorazí na staveništ . 
Bude odebráno také množství betonu pro tvorbu zkušebních t les. Pro betonáž bude využita 
nejprve bádie na beton o objemu 500 l, do které autodomíchávač vyklopí pot ebné množství 
čerstvého betonu, a následn  bude bádie v žovým je ábem dopravena p ímo k betoná ské 
plošin  pro sloupy, či st ny, kde pracovník bude čerstvý beton vypoušt t do bedn ní pomocí 
pákového mechanismu s gumovým rukávem. Beton bude ukládán pomocí bádie s gumovým 
rukávem z výšky maximáln  1,5 m, aby nedošlo k rozmísení složek čerstvého betonu. Bude 
ukládán ve vrstvách maximáln  380 mm, což je 1,25 násobek délky hlavice vibrátoru. P i 
hutn ní ponornými vibrátory Enar AMVU je t eba opatrnosti, aby nedošlo k deformaci výztuže. 
P i zhutňování vrstev betonu by m l vibrátor pronikat do p edcházející vrstvy o 50-100 mm. 
Betonáž bádií bude dále dopln na košem na beton, kterým budou svislé konstrukce 
dobetonovány, když bude zajišt na pot ebná výška pro ukládání čerstvého betonu. Po 
dokončení se zapíšou d ležité údaje o betonáži do stavebního deníku a následuje technologická 
p estávka v podob  3 dn , kdy je beton ošet ován kropením. Po uplynutí p estávky bude 
bedn ní demontováno a povrch betonu bude začišt n. Otvory po kotevních tyčích budou 
opat eny kónickou ucpávkou ST 22. P ípadné nedostatky v podob  odlupk  a bublin budou 
ešeny navlhčením a penetrací s následným nanesením maltové hmoty, kterou se povrch 

vyspraví. 
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9.5.5. Bednění stropní konstrukce a pr vlak  

Pro stropní konstrukci je zvolen postup provedení bedn ní na dv  části – nejd íve se 
provede první polovina bedn ní stropu na východním k ídle objektu a po následném armování 
a betonáži bude probíhat bedn ní druhé poloviny. Zp sob provedení je zvolen touto variantou 
na základ  provedené ekonomické rozvahy, která se ukázala jako nejvýhodn jší v závislosti na 
financích, čase a využití zdroj . Na bedn ní stropní konstrukce se použije bedn ní Dokaflex 1-
2-4, které bude zap jčené od firmy FoxDen s.r.o. 
 
9.5.5.1. Bednění stropní konstrukce 

Montáž bedn ní první poloviny se zahájí položením podélných a p íčných nosník  po 
obvodu a následn  rozestav ním stropních podp r Doka Eurex 20 top 300. Pomocí 
nastavovacího t menu umíst ného na podp e se nastaví hrubé výškové nastavení podp ry. Do 
podp ry se zasadí spoušt cí hlavice H20 nastaví se sm r s ohledem na počet podpíraných 
nosník . Stropní podp ry se postaví do op rné trojnožky a upevní se upínací pákou. Následuje 
rozmíst ní podp r s trojnožkami na dané místo. Podélné nosníky H20 top N se vloží do 
spoušt cích hlavic pomocí montážních vidlic. Do spoušt cí hlavice je t eba n kde vložit dvojice 
nosník  s p esahy. Podélné nosníky je nutné vyrovnat za pomocí nivelačního p ístroje dle výšky 
stropu a zkontroluje se výška horní hrany nosník . Maximální dovolená vzdálenost podélných 
nosník  jsou 2 m. Pomocí montážních vidlic se na podélné nosníky osadí p íčné nosníky H20 
top N, které mohou mít p esah maximáln  0,5 m. Maximální vzdálenost p íčných nosník  je 
0,5 m. Po uložení p íčných nosník  se zkontroluje výška horní hrany nosníku pomocí 
nivelačního p ístroje. Vzdálenost podp r od svislých konstrukcí bude 300 až 400 mm. 
 

    
Obr. 9.23: Ukládání podélných a příčných nosníků (zdroj:[53]) 

 
Po kontrole p íčných nosník  se provede montáž mezipodp r do prostoru mezi podp ry 

s trojnožkami. Pod každým podélným nosníkem délky 3,9 m tak budou dv  mezipodp ry a 
budou od sebe vzdáleny maximáln  1 m. Na tyto podp ry se namontují pomocí integrovaného 
t menu p idržovací hlavice H20 DF. Po dopln ní podp r bude provedena op t kontrola výšky 
horní hrany p íčných nosník  a dle pot eby bude možno provést rektifikaci pomocí závitu na 
podp rách. 
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Obr. 9.24: Opěra s přidržovací hlavicí (zdroj:[53]) 
 

Po zajišt ní volných okraj  zábradlím m že dojít k pokládání bednících desek Dokadur, a 
to uložením kolmo k p íčným nosník m. Následn  budou desky p ibity h ebíky délky 50 mm. 
Tímto bude zajišt na tuhost celé konstrukce. Pokládání bude možné nejprve z pomocného 
lešení, po vytvo ení p ijatelné pracovní plochy již bude možné pokládat p ímo z vytvo ené 
konstrukce bedn ní. Panely Dokadur budou dopln ny do ezy z fóliované hladké p ekližky 
tloušťky 21 mm individuáln  dle výkres  bedn ní. Prvky budou post íkány v celé ploše 
odbedňovacím p ípravkem Doka Optix. Pokud dojde ke vzniku p ípadných net sností v podob  
spár, budou zapraveny montážní p nou. Bedn ní okraj  desky nad kruhovými sloupy bude 
t eba ešit individuálními do ezy, které budou navazovat na kruhový tvar. Prostupy stropní 
konstrukcí budou bedn ny d ev nými kastlíky, které budou p ibity h ebíky k bednícím prvk m 
a tam, kde to bude možné, budou z vnit ní strany zajišt ny bednícím úhelníkem.  
 
9.5.5.2. Bednění pr vlak  

K bedn ní vnit ních pr vlak  bude použito bedn ní Doka 1-2-4, pro bedn ní obvodových 
pr vlak  se využije systémová konstrukce Staxo 40, která umožní zajišt ní volného okraje.  

Pro bedn ní vnit ního pr vlaku budou sestaveny podp ry Doka Eurex 20 top 250, 
s podélnými a p íčnými nosníky H20 top N. Podp ry podélných nosník  budou opat eny 
trojnožkou. Následuje bedn ní dna pr vlaku sestávajícího z d ev ného hranolu výšky 5 cm, na 
který je p ibita bednící deska z foliované p ekližky. Boky pr vlaku se zajistí pomocí bednících 
desek s hranolem a pr vlakovou kleštinou, která se nasadí na p íčný nosník H20 top a p isune 
se k bedn ní boku, kde se utáhne. Spoj bednících desek se automaticky ut sní po dotažení. 
Kleština bude umíst na na každém t etím nosníku se vzdálenostmi p íčných nosník  41,7 cm. 

          
Obr. 9.25: Bednění průvlaku se stropními nosníky v podélném a příčném směru (zdroj:[53]) 
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K bedn ní obvodových pr vlak  bude využita konstrukce pro ochranu okraje Staxo 40. Na 
tuto konstrukci lze uložit nosníky s dostatečným vyložením. Na tyto nosníky budou p ibity 
podlážky pro pracovníky a čelo obvodového pr vlaku bude opat eno pomocí pr vlakové 
kleštiny 20. Konstrukce je poté ješt  zajišt na upínací kurtnou kotvenou do stropní desky 
Expreskotvou s perem Doka. Sloupek ochranného zábradlí S bude p ipevn n k p íčným 
vyloženým nosník m s podlážkami. Sloupek se p ipevní na nosník v p íčném nebo podélném 
sm ru na zvoleném míst  a zafixuje se klínem. Do zábradlí výšky 1,1 m pak budou vsazeny 
fošny 15/3 cm a zajišt ny h ebíky. Na bednící desky pr vlak  bude rozprašovačem nanesena 
vrstva odbedňovacího prost edku v celé ploše.  
 
Montáž Staxo 40 – osová vzdálenost rám  1 m nebo 1,5 m 

 
 Zasunutí patních dílu na rám Staxo 

40  
 Spojení sousedních rám  

diagonálními k íži ve svislé rovin  
pomocí čepu s gravitační západkou 

 Osazení spojovacích kus  Staxo 
 Spojení sousedních rám  

diagonálními k íži ve vodorovné 
rovin  pomocí čepu se západkou 

 Nasazení hlavic pro podélné 
nosníky 

 Demontáž se provádí v obráceném 
po adí 

 

 
Obr. 9.26: Bednění obvodových průvlaků 
v nadzemních podlažích (zdroj:[53]) 

 
9.5.5.3. Zajištění volných okraj  

P ed kladením desek Dokadur bude t eba zajistit volné okraje proti pádu zábradlím. Volné 
okraje budou v místech desky uložené na zdivu zajišt ny konstrukcí systémového bedn ní 
Doka provedené pomocí svorky pro obedn ní čela železobetonových v nc . Systém je tvo en 
obedňovacími patkami pro uchycení svorek, desky budou ztuženy nosníkem. Vzdálenosti mezi 
patkami jsou dány dle manuálu výrobce v závislosti na tloušťce desky, zp sobu uchycení a 
p ítomnosti zábradlí (výška 1100 mm). Svorka pro obedn ní čela stropní konstrukce bude 
kotvena do zdiva tloušťky 300 mm pomocí kotevních tyčí 15,0 s kotevními matkami s 
podložkou 15,0 do vyvrtaného otvoru. U obedn ní čela stropní desky na zdivu vyžaduje tato 
varianta kotvení na vnit ní stran  pomocí sm rové vzp ry p ipojené na kotevní t men kotvené 
do podkladní konstrukce Expreskotvou Doka. V míst  bedn ní železobetonového v nce, 
nap íklad u výtahové šachty postačí pouze obedn ní čela bez p ídavné sm rové vzp ry. 
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Obr. 9.27: Obednění čela se směrovou vzpěrou a bez vzpěry (zdroj:[55]) 
 

Na svorce se nastaví výška pot ebná pro obedn ní čela stropní desky, či v nce pomocí 
nastavovacího čepu. Svorka se nasadí na kotevní tyč do polohy tak, aby nastavovací čep ležel 
na kotevní tyči, a následn  se utáhne kotevní matka s podložkou. Klín na svorce pro ustavení 
se uvolní a bude vloženo bedn ní, ke kterému se p isune klínový díl a zajistí se ustavovacím 
klínem. Posuvný díl svorky se p itlačí k bedn ní a zajistí se zajišťovacím klínem. Poté m že 
být dojít k vsazení sloupk  zábradlí Doka do horní části svorky a vložení podélných latí 15/3 
cm. Montáž systému bude probíhat z pojízdného lešení Alufix 6000.  

 
Volné okraje u stropních železobetonových konzol a v místech desky uložené na 

železobetonové pr vlaky provád ných v prvním nadzemním podlaží budou zajišt ny 
konstrukcí systémového bedn ní Doka provedené pomocí botky se svorkou XP 40 cm 
p ipevn nou na bednící nosník. Bedn ní bude p i provád ní v 1.NP u okraj  rozší eno a 
opat eno d ev nými podlážkami.  
 

   
Obr. 9.28: Zajištění volných okrajů pomocí botky se svorkou XP 40 (zdroj:[55]) 
 

Čelo balkónové desky nebo také volný okraj desky se zajistí pomocí bednícího úhelníku 
30 cm a bednící desky. Úhelníky se p ibijí čty mi h ebíky do p edsunutých bednících desek. K 



123 

 

takto p ipevn nému úhelníku se p ibije deska výšky cca 0,3 m. Maximální osová vzdálenost 
úhelník  pro strop tl. 250 mm je 0,65 m (nejmén  2 ks na podporu jedné bednící desky).  

 
Obr. 9.29: Bednění čela desky pomocí úhelníků (zdroj:[53]) 
 

Volné okraje p i provád ní ve 2. a 3. NP budou ešeny v místech desky uložené na zdivu 
konstrukcí systémového bedn ní Doka provedené pomocí svorky pro obedn ní čela 
železobetonových v nc . V ostatních p ípadech budou provedeny nosné konstrukce Staxo 40 
s následným uložením nosník  na tuto konstrukci, která umožní dostatečné vyložení pro 
vytvo ení podlážky pro pracovníky a čelo konzol bude opat eno pomocí bednících úhelník  a 
bednících desek.  

 
Volné okraje po odbedn ní stropní 

konstrukce budou zajišt ny proti pádu 
ochrannými sloupky zábradlí XP 1,2 m 
ukotvené na stropní desce pomocí botky pro 
sloupek zábradlí XP. Botky se p ipevní 
pomocí experskotvy Doka minimáln  15 
cm od kraje. Následn  se nasune držák 
zarážky u podlahy na sloupek, který se poté 
nasune na botku tak, aby zapadla pojistka. 
Nakonec dojde k vložení fošen 15/3 cm do 
sloupk  zábradlí. 

 
Obr. 9.30: Ukotvení botky pro sloupek XP 
(zdroj:[56]) 

 
9.5.5.4. Odbednění stropní konstrukce 

Po uplynutí technologické p estávky po betonáži se provede odbedn ní. Nejprve bude 
provedeno částečné odbedn ní, až po uplynutí 28 dn  se konstrukce odbední kompletn . Pro 
částečné odbedn ní stropu se ze stropních op r odstraní hlavice a op rné trojnožky. Podp ry se 
vrátí pod stropní konstrukci, která se tak jimi podep e se vzdálenostmi určenými odpov dnou 
osobou, p ípadn  statikem. P i odbedn ní stropní konstrukce nad 1.NP je zatížení op rami 
p enášeno do základové desky, která má podstatn  vyšší tuhost, a pot ebný počet op r by m l 
odpovídat 0,8 násobku všech podp r v bedn ní. P i odbedn ní v dalších podlaží je to 0,4 
násobek všech podp r v bedn ní. Toto pomocné podep ení bude odstran no po 28 dnech. 
Odbedn ní stropních konstrukcí by m lo probíhat od st edu stropní konstrukce sm rem k 
okraj m. Pro demontáž se využije pojízdná lešení DF. Nejprve dojde k uvoln ní mezipodp r 
pomocí závit  na podporách. Vznikne tak mimo jiné dostatečný prostor pro pojížd ní 
ukládacích palet. Následuje spušt ní konstrukce bedn ní, kde pro spušt ní spoušt cích hlavic 
se ude í kladivem na klín hlavice. Montážní vidlicí se sklopí p íčné nosníky, které potom lze 
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vytáhnout, nosníky pod stykem desek z stanou ješt  na míst . Poté mohou být odstraňovány 
bednící panely. P i odbedňování m že být využito vhodných nástroj , jako jsou d ev né klíny, 
nebo páčidla. Nakonec se demontují zbývající p íčné a podélné nosníky, a uloží se na palety. 
P i odbedn ní stropní konstrukce budou demontovány i svorky pro obedn ní čel, nosné 
konstrukce Staxo 40 a ochranné zábradlí. Svorky bedn ní čela desky se budou demontovat ze 
zhotovené stropní desky. Pracovníci budou používat p i demontáži postroje s horolezeckým 
lanem, které bude p ipevn no k betonové konstrukci expreskotvou. 
 
9.5.6. Armování stropní konstrukce 

Ukládání a vázání výztuže stropní konstrukce je možné zahájit po sestavení stropního 
bedn ní první poloviny stropní konstrukce a jeho kontrole. Pro armování budou použity 
sva ované Kari sít  a pruty betoná ské žebírkové výztuže 10505 (R). Výztuž stropu je navazuje 
na vyčnívající výztuž stropních konstrukcí. Pro dosažení požadovaného krytí 25 mm u spodní 
výztuže stropní konstrukce se provede pokládka distančních podložek po vzdálenostech cca 0,5 
– 1 m. Poloha výztuže se rozm í a názorn  zaznačí na bedn ní pro oba sm ry. P ed pokládkou 
výztuže se zkontroluje její stav. Výztuž musí být čistá, bez mastnoty a dalších nečistot. Spodní 
karisít  se položí na p edem p ipravené distanční podložky s p esahy 200 mm a místy se spojí 
vázacím drátem. Pruty výztuže dodatečného vyztužení u sloup  proti protlačení se uloží dle 
značek na bedn ní. Delší pruty v místech dodatečného vyztužení budou spojovány p esahem 
200 mm, následn  se spojí vázacím drátem. Po dokončení armování spodní výztuže budou 
vázacím drátem p ipevn ny naohýbané prvky tvaru U v místech kraj  a budou osazeny 
distanční p íhradové prvky pro zajišt ní požadované vzdálenosti mezi spodní a horní výztuží a 
pot ebného krytí horní výztuže. Distanční prvky budou pokládány ve vzdálenosti 0,5 - 1 m 
jedním sm rem. Pro zajišt ní dilatační spáry mezi polovinami stropu se do výztuže osadí 
dilatační smykové trny složené ze dvou částí. P i armování první poloviny stropu se uloží část 
trnu s ocelovým pouzdrem, do kterého se pozd ji uloží druhá část trnu. Pro p erušení tepelného 
mostu v míst  vyložení konzol se umístí na označená místa v bedn ní tepeln  izolační prvky 
Egcobox, které je nutné po vyvázání spodní výztuže provázat tak, aby nedošlo k jejich posunutí 
a byly p esn  umíst ny dle projektové dokumentace pro pln ní požadované funkce. Poté bude 
následovat pouze lokální uložení horní výztuže v podob  karisítí a prutové výztuže v míst  
sloup  a konzolových vyložení. Výztuž bude ukládána op t s p esahy 200 mm a v místech kraj  
bude spojena vázacím drátem s prvky tvaru U. Výztuž bude p ed betonáž stropní konstrukce 
ádn  zkontrolována. 

 
9.5.7. Betonáž stropní konstrukce 

Betonáž stropní konstrukce m že začít po p evzetí a kontrole výztuže. Betonáž bude 
probíhat pomocí autočerpadla betonu Schwing S 39 SX, které má stanovenu p esnou pozici pro 
dostatečný dosah do betonovaných míst na pracovišti. P esná pozice autočerpadla je zakreslena 
ve výkresu za ízení staveništ . Čerstvý beton bude na staveništ  pravideln  p ivážen pomocí 
autodomíchávač  s objemem 8 a 9 m3 a poté je čerpán autočerpadlem na pracovišt , kde je 
následn  ukládán do bedn ní pomocí gumové hadice. Pro betonáž stropní konstrukce bude 
použit beton C20/25 XC1. Betonáž stropní konstrukce musí být plynulá a bez p erušení. P i 
betonáži první poloviny bude postup betonáže od kraje východního k ídla objektu sm rem ke 
st edu, p i betonáži druhé poloviny od st edu na rozhraní polovin až k jižnímu k ídlu 
s kruhovými sloupy. V pr b hu betonáže nesmí být nep ekročena maximální výška dopadu 
čerstvého betonu. Betonování m že být provád no z výšky max. 1,0 m, aby nedošlo k rozmísení 
složek betonu. Ukládaný čerstvý beton je pomocí pracovník  p ípadn  p emisťován a hrnut 
hráb mi nebo lopatami na pot ebná místa. V pr b hu betonáže je beton hutn n ponorným 
vibrátorem Enar AMVU. Počáteční akční rádius vibrátoru je stanoven na 250 mm, což je 
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desetinásobek pr m ru hlavice vibrátoru. Vzdálenost sousedních ponor  se určí jako 1,5 
násobek akčního rádiusu vibrátoru a nesmí p ekročit 1,4 násobek viditelného polom ru 
účinnosti vibrátoru. P i hutn ní sm si by nem lo docházet k vpich m do stejného místa, ke 
styku vibrátoru s bedn ním nebo výztuží. Rychlost ponoru vibrátoru by m l být co nejkratší a 
pohyb hlavice nahoru naopak pomalý. Povrch uloženého betonu se bude hutnit a stahovat 
pomocí vibrační lišty Enar RHV 200 v pruzích, kdy se budou plochy účinnosti vibrátoru 
p ekrývat o 100 až 200 mm. Plovoucí lišta se táhne po stropní konstrukci tak, aby postupn  
pokryla celou část stropní konstrukce. Po dostatečném zvibrování ploch, kdy se začne pomalu 
vylučovat cementové mléko, dojde k zahlazení povrchu desky pomocí lišty.  
 

9.6. Personální obsazení 
Na postup a kvalitu provád ných stropních konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí nebo 

mistr. Jednotlivé pracovní postupy smí provád t pouze pracovníci k tomu ádn  proškolení či 
s pat ičným oprávn ním pro výkon dané činnosti. Obsluha stroj  musí mít k daným 
mechanism m platná oprávn ní a pr kazy. 
 
9.6.1. Složení pracovní čety 

Bednění a odbedňování 

1x vedoucí čety – tesa  
11x pracovník (2x železá , 2x betoná , 2x tesa , 5x pomocný d lník) 
 
Vázání výztuže 

1x vedoucí čety – železá  
11x pracovník (2x železá , 2x tesa , 2x betoná , 5x pomocný d lník) 
 
Betonáž 

1x vedoucí čety – betoná   
11x pracovníci (2x betoná , 2x tesa , 2x železá , 5x pomocný d lník) 
 
9.6.2. Obsluha stroj  

Obsluha nákladního automobilu 1x 
Obsluha podvalníku s hydraulickou rukou 1x 
Obsluha autodomíchávače 2x 
Obsluha čerpadla betonové sm si 1x 
Obsluha v žového je ábu 1x 
 

9.7. Stroje, ná adí a pracovní pom cky 

9.7.1. Hlavní stroje a mechanismy 

1x Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 8 C 
1x Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C 
1x Autočerpadlo Schwing S 39 SX s hydraulickým výložníkem 
1x Valník Iveco MP 260 s hydraulickou rukou Maxilift ML 510.2 
1x Jízdní souprava tahače Iveco AS 440S46T/P – EcoStralis s náv sem SCHWARZMÜLLER 
SPA 3/E RH 125 
1x V žový je áb Liebherr 42 K.1 
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9.7.2. Menší stroje a mechanismy 

1x Plovoucí vibrační lišta RVH 200 
2x Ponorný vibrátor Enar AMVU 
1x Koš na beton – typ 1091.8 
1x Bádie na beton – typ 1017.8 
1x Invertor KITin 2040 MIG EURO  
3x Vrtací kladivo Bosch PBH 2000 RE  
4x Malá úhlová bruska Bosch GWS 7-115 
2x Ruční kotoučová pila Bosch PKS 66A  
 
9.7.3. Ná adí, pom cky 

Palice, tesa ská kladiva, pákové štípací klešt , vazačské klešt , páčidla, pásmo, ocelové 
svinovací metry délky 5 m, vodováhy, zednické lat , zednické lžíce, špachtle, lopaty, zednické 
kýble a kalfasy, zvedací popruhy, prodlužovací kabely, tavné elektrody, nivelační p ístroj, 
m ící lat , stavební kolečka, značkovací provaz, mobilní lešení DF, pojízdné lešení Alufix 
6000, ukládací paleta Doka 1,55 x 0,85 m s p ipevňovacím dvoukolím, univerzální nástroj pro 
povolování, montážní vidlice, odbedňovací páka 
 

9.7.4. BOZP pom cky 

Každý pracovník bude opat en ochranným od vem, p ilbou, rukavicemi, vestou, 
chráničem sluchu, ochrannými brýlemi. Pracovníci budou mít pracovní obuv s pevnou 
podrážkou a ocelovou špičkou, pro betonáž využijí holínky a pro sva ování ochranou kuklu. 
Pro montáž bezpečnostních prvk  budou využity postroje s horolezeckým lanem. Na staveništi 
musí být k dispozici lékárnička s pom ckami pro základní ošet ení a první pomoc. 
 

9.8. Jakost a kontrola kvality 

9.8.1. Vstupní kontrola 

 Kontrola p ipravenosti pracovišt  
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola dodaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
 Kontrola strojní sestavy 
 Kontrola pracovník  

 
9.8.2. Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek pro práci 
 Kontrola bedn ní svislých konstrukcí 
 Kontrola výztuže svislých konstrukcí 
 Kontrola ukládání a hutn ní čerstvého betonu pro svislé konstrukce 
 Kontrola ošet ování betonu pro svislé konstrukce 
 Kontrola pevnosti betonu pro svislé konstrukce 
 Kontrola odbedn ní svislých konstrukcí 
 Kontrola geometrie svislých konstrukcí 
 Kontrola bedn ní stropní konstrukce 
 Kontrola uložení výztuže stropní konstrukce 
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 Kontrola pracovní spáry 
 Kontrola ukládání a hutn ní čerstvého betonu stropní konstrukce 
 Kontrola ošet ování betonu stropní konstrukce 
 Kontrola pevnosti betonu stropní konstrukce 
 Kontrola odbedn ní stropní konstrukce 

 
9.8.3.  Výstupní kontrola 

 Kontrola geometrické p esnosti  
 Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech  
 Kontrola povrchu betonu 

 

9.9. Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 
P ed zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o bezpečnosti a ochran  zdraví 

p i práci a o používání pom cek osobní ochrany. Také budou poučeni o provozu na staveništi, 
seznámeni s technologickými p edpisy a pracovními postupy. O tomto bude proveden zápis 
s podpisy účastník  školení. P i pracích se strojním za ízením je obsluha povinna mít pat ičná 
osv dčení – strojní pr kazy, idičské oprávn ní. 
 
Dodržované legislativní p edpisy: 
Zákon č. 309/2006 Sb. a jeho zm na 225/2012 Sb. O zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví p i práci. 
Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Na ízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 
Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

Na ízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpečnostních značek a 
zavedení signál  
Na ízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní za ízení 
Na ízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací 
Na ízení vlády č. 201/2010 Sb., o zp sobu evidence úraz , hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících zákon  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
 
9.9.1. Plán rizik pro provádění monolitické stropní konstrukce 

Staveniště 

Možná rizika 
 Propíchnutí, po ezání chodidla r znými ostrohrannými p edm ty 
 Pád, vyklouznutí ná adí nebo stavebního materiálu voln  loženého, vysmeknutí z rukou 
 Úrazy pracovník  následkem zasažení elektrickým proudem 
 Vstup nepovolaných osob na staveništ  
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 Nep ehledná situace p i couvání nákladní automobilové dopravy 
 
Bezpečnostní opat ení: P edejít p íčinám poran ní lze včasným úklidem pracovišt  a odstran ní 
veškerého již nepot ebného materiálu voln  uloženého v prostoru pracovišt  či staveništ . 
Pracovníci musí používat správnou obuv – uzav ená obuv s pevnou podrážkou a ocelovou 
špičkou. Ostré hrany vyčnívajících konstrukcí budou opat eny ochrannými prvky nebo 
p ípadn  ádn  označeny. Pracovníci musí používat p i práci nepoškozené ná adí a musí jeho 
kvalitu kontrolovat. Pracovníci nesmí nechávat materiál a ná adí na hran  lešení, aby nedošlo 
k jejich pádu a následn  poran ní pracovník . D lníci musí p i pracích na staveništi používat 
bezpečnostní pom cky: p ilbu, vestu, pracovní rukavice, ochranné brýle, ochranu sluchu, 
sva ovací kuklu p i sva ovaní. Je t eba vyloučit činnosti, p i nichž by se pracovníci 
vykonávající práce v blízkosti elektrických za ízení dostali do styku s částmi pod nap tím. 
Jednotlivá elektrická za ízení musí být v bezpečném stavu, bude docházet k jejich revizím. 
Pracovníci budou seznámeni s polohou staveništního rozvad če a rozvodnami elektrického 
vedení a polohou hlavního vypínače. Vstupu nepovolaných osob na staveništ  bude zabrán no 
stávajícím a doplňujícím oplocením. Na staveništ  budou dopravovány materiály, či stroje 
jízdními soupravami, či nákladními automobily, které bude t eba p ed p íjezdem na staveništ  
navigovat a asistovat jim pro lepší p ehlednost dopravy a vyloučení ohrožení osob touto 
dopravou. idič se p ed p íjezdem ohlásí a bude seznámen s dopravní situací pro vjezd na 
staveništ  a p ípadn  využije pomoc pracovník  na staveništi pro navigaci. 
 
Věžový je áb 

Možná rizika 
 nebezpečí úrazu p i manipulaci s materiálem 
 zasažení pracovník  padajícím materiálem p i práci pod zdvihacím za ízením 
 nebezpeční p etížení je ábu 
 pád vazače z výšky 

 
Bezpečnostní opat ení: P i manipulaci s je ábem budou dodržovány postupy pro skladování a 
manipulaci s materiálem, budou využity vhodné únosné vázací prost edky pro zav šení t chto 
materiál . Tyto prost edky p ed použitím budou kontrolovány. Plochy pro skladování jsou 
určeny dle technologického p edpisu. V žový je áb bude umíst n na únosném podloží na 
betonových panelech a bude zajišt no dostatečné protizávaží. P i manipulaci je ábu bude 
zakázán vstup do nebezpečného prostoru určeného okolí je ábu dle za ízení staveništ  
stavbyvedoucím, kdy by mohlo dojít k naražení, p imáčknutí, nebo zachycení zam stnance. 
Zakázaný manipulační prostor je ábu je z ejmý z výkresu za ízení staveništ . Uvázání b emen 
bude provád t pouze osoba s odbornou zp sobilostí a vazačským pr kazem. Pro komunikaci 
je ábníka s vazači budou využity vysílačky. B emena budou označována s informací o 
hmotnosti. Zav šování b emen je možné pouze ze zabezpečených pracovních podlah. 
 
Ruční stroje 

Možná rizika 
 úraz odletujícím materiálem 
 poran ní končetin 
 nevypnutí stroj  p i rozm ování 

 
Bezpečnostní opat ení: Pracovníci musí používat dostupné bezpečnostní prost edky, v p ípad  
pot eby ochranné brýle, aby si p i provád ní prací a odlétání r zných nečistot nepoškodili zrak, 
p ípadn  nedošlo k újm  na zdraví. Po provedení pot ebné práce je pracovník povinen stroj 
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vypnout a odložit ho na bezpečné místo. P i od ezávání jednotlivých kus  by m l být pracovník 
obez etný, aby neporanil sebe, ani nikoho v jeho okolí. Pracovníci musí být ohleduplní a dávat 
pozor. 
 
Čerpadlo betonové směsi 

Možná rizika 
 rozhoupání ramena 
 práce s hadicí 
 p eklopení stroje 

 
Bezpečnostní opat ení: Autočerpadlo se p ed rozložením ramene a následnou betonáží musí 
ádn  zapatkovat na míst  tomu určeném. Zapatkování musí být zhotoveno na únosném 

podloží. Práce nelze provád t p i vysoké rychlosti v tru, hrozilo by k p evrácení autočerpadla 
s výložníkem. Pracovníci musí dávat pozor p i zacházení s koncovou gumovou hubicí ramene. 
V pr b hu betonáže ji musí pevn  držet, aby nedošlo k poran ní d lník . Jakmile p ístroj 
p estane s čerpáním betonové sm si, hadice m že z stat uvoln ná. P i betonáži je pot eba 
hubici ádn  držet a pracovník musí stát na pevném míst , aby nehrozil jeho pád. Pracovníci se 
nebudou zdržovat v pracovním prostoru výložníku. 
 
Vibrátory 

Možná rizika: 
 nebezpečí poškození vibrátoru 

 
Bezpečnostní opat ení:  
Ponorný vibrátor bude užíván dle p edpis  a návod  k tom určených. 
 
Betoná ské práce a práce související 

Bednění 

Možná rizika: 
 nebezpečí poškození bedn ní p i montáži a demontáži 
 nebezpečí zran ní osob p i montáži a demontáži 
 špatný stav konstrukce 

 
Bezpečnostní opat ení:  
Montáž a demontáž bedn ní bude provedena v souladu s pr vodní dokumentací výrobce Doka 
tak, aby v každé fázi montáže, či demontáže bylo bedn ní zajišt no proti pádu jeho prvk  nebo 
částí a bylo postupováno dle technologického p edpisu. Bude dbáno na stav konstrukce a bude 
docházet ke kontrolám zodpov dnou osobou. 
 
P eprava a ukládání betonové směsi 

Možná rizika: 
 nebezpečí zran ní osob p i čerpání betonu pádem z výšky  
 nebezpečí zborcení konstrukce bedn ní p i samotné betonáži  
 nebezpečí zran ní p i čerpání betonu  
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Bezpečnostní opat ení:  
Betonáž bude provád na z bezpečných pracovních plošin vytvo ených systémovými 
konstrukcemi, které budou opat eny zábradlím výšky 1,1 m. Zhotovitel zajistí provád ní 
kontroly stavu podp rné konstrukce v pr b hu betonáže a p ípadn  odstran ní vad. P i ukládání 
betonu čerpadlem bude zajišt na efektivní komunikace mezi čerpadlem a betoná em. 
 
Odbedňování 

Možná rizika: 
 nebezpečí z ícení a poškození konstrukce p i p edčasném odbedn ní  
 nebezpečí zran ní nepovolaných osob v prostoru odbedňování  
 nebezpečí úrazu či p etížení konstrukce uskladn ním bedn ní  

 
Bezpečnostní opat ení:  
Odbedn ní konstrukce bude zahájeno pouze na pokyn zodpov dné osoby za podmínek 
stanovených technologickým p edpisem. Ohrožený prostor bude zajišt n proti vstupu 
nepovolených osob. Uložení součástí bedn ní bude možné pouze na určená místa na skládce 
materiálu. Pokud dojde ke skladování v prostoru budovaného objektu, nesmí dojít k p etížení 
konstrukce nerovnom rným zat žováním. Skladování materiálu v prostoru pracovišt  na 
bedn ní bude rovnom rné a p im ené. 
 
Železá ské práce 

Možná rizika: 
 po ezání p i provád ní armovacích prací 
 propíchnutí chodidla 

 
Bezpečnostní opat ení: 
P i provád ní armovacích prací je nutné dávat pozor na vznik ezných ran. Jestliže takový 
p ípad nastane, rána se musí ihned vyčistit dezinfekčním p ípravkem a ádn  ošet it. K tomuto 
ošet ení se použije staveništní lékárnička. Pracovníci musí dávat pozor na místa, kam šlapou. 
Pokud pracovníci objeví trčící výztuž, kde by mohlo dojít k poran ní, okamžit  tuto výztuž 
ohnou, zakryjí, vytáhnou, či zajistí jiným zp sobem, aby nebyla pro nikoho nebezpečná. 
 
Práce ve výškách 

Možná rizika: 
 pád pracovník  z výšky (nezajišt ných okraj  staveb) 
 pád z vratkých konstrukcí a p edm t  
 propadnutí a pád nebezpečnými otvory 
 p evržení a pád lešení 

 
Bezpečnostní opat ení: Pro práci ve výškách je navržen systém kolektivní ochrany – zábradlí 
výšky minimáln  1,1 m. Okraje, kde je výška v tší jak 1,5 m, budou opat eny zábradlím výšky 
1,1 m. Zajišt ní volných okraj  je ešeno v technologickém postupu pro konkrétní p ípady na 
pracovišti a pracovník, který tyto prvky ochrany montuje, je jišt ný postrojem s lanem 
kotveným do betonové konstrukce. 
 
Zajištění proti pádu p edmět  a materiálu 

Po okraji plochy pojízdného lešení a prvk  systémového bedn ní musí být d ev ná zarážka, 
aby nehrozil pád p edm tu a tím poran ní pracovník . 



131 

 

Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

Dojde k vyloučení provozu pod místem práce ve výšce p i betonáži stropní konstrukce. 
Ohrožený prostor od volného okraje pracovišt  činí pro provád ní stropních konstrukcí 1,5 m, 
bude ohraničen páskou a bude zde vyloučen provoz, s výjimkou vstup  do objektu. 
 

9.10. Ekologie  

P i provád ní stropu je nutné minimalizovat vliv činnosti na poškození životního prost edí. 
Únik olej  a jiných látek nehrozí, stroje budou po revizní kontrole. Pokud dojde k úniku olej , 
či jiných látek, bude o této skutečnosti proveden záznam a problém se bude ešit. K likvidaci 
sm sného odpadu bude p istav n kontejner. Zat íd ní odpad  je provedeno v souladu 
s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad . Je t eba dbát na minimalizaci vlivu činností na 
životní prost edí, nap íklad je to prašnost, hlučnost a znečišt ní komunikací. Znečišt né 
automobily a ostatní mechanizace musí být očišt ny vždy p ed odjezdem ze staveništ . 
Nakládat s odpady se bude dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
 
Tab. 9.2: Tabulka odpadů 

TYP ODPADU OZNAČENÍ 
ODPADU 

LIKVIDACE ODPADU 

Beton 17 01 01 Ulože í do ko tej eru pro stave í suť  
Železo a o el 17 04 05 Ulože í do ko tej eru pro železo a odvoz do 

s ěr  železa  
Ko u ál í odpad 15 01 06 Skladová í v odpad í h p tlí h  
Dřevo 17 01 02 Ulože í do ko tej eru a odvoz a skládku 

odpadů, spalová í 
Papírové a lepe kové o al  15 01 01 Ulože í do ko tej eru a odvoz a skládku 

odpadů k re kla i   
Plastové o al  15 01 02 Ulože í do odpad ího ko tej eru a plast  a 

odvoz a skládku odpadů k re kla i  
S ěsi e o odděle é frak e eto u  17 01 07 Ulože í do ko tej eru pro stave í suť a odvoz 

a skládku odpadů  
S ěsi e o odděle é frak e eto u 
o sahují í e ezpeč é látk  

 

17 01 06 Ulože í do ko tej eru pro stave í suť a odvoz 
a skládku e ezpeč ý h odpadů  

 
Nep edpokládá se možný zvýšený výskyt prašnosti od pojezdu automobilu po staveništní 

komunikaci ze zhutn ného št rku. ešený proces stropních konstrukcí by také nem l být 
zdrojem prachu. Pokud by se ze staveništ  prášilo, bude zdroj prašnosti zkráp n vodou. 

Staveništ  se nachází v okrajové zastav né části m sta. Proto je kladen požadavek na 
snížení hladiny hluku. Navržená strojní sestava bude pravideln  kontrolována, zda neb ží 
motory v dob  pracovní nečinnosti stroje. Tím se bude minimalizovat zdroj hluku. Hlučné 
manévry budou probíhat pouze v dob  od 7:00 do 16:00. O svátcích a dnech pracovního klidu 
bude na staveništi provoz zastaven. Stavba bude zásobována požární vodou ze stávajícího 
objektu a bude opat ena ručními hasicími p ístroji. 
 
Dodržované legislativní p edpisy: 
Zákon č. 185/2001 Sb. a jeho zm na 223/2015 Sb. O odpadech a o zm n  n kterých dalších 
zákon  
Zákon č. 477/2001 Sb. a jeho zm na 62/2014 Sb. O obalech a o zm n  n kterých zákon  (zákon 
o obalech) 
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Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad  
Zákon č. 201/2012 Sb. a jeho zm na 369/2016 Sb. O ochran  ovzduší. 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny 
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prost edí 
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10. Kontrolní a zkušební plán kvality pro provádění 

železobetonových monolitických konstrukcí  
10.1. P ehled norem a p edpis  

 vyhláška č. 499/2006 Sb. a její zm na 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve 

zn ní pozd jších p edpis  
 na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích 
 na ízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 na ízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 

stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 
 ČSN 73 0212 Geometrická p esnost ve výstavb . Kontrola p esnosti. 
 ČSN 73 0210-1 Geometrická p esnost ve výstavb . Podmínky provád ní 
 ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu. Sva itelná betoná ská ocel – všeobecn  
 ČSN EN 13670 Provád ní betonových konstrukcí 
 ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 
 ČSN EN 12350-1 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odb r vzork  
 ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
 ČSN EN 12390-2 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošet ování zkušebních 

t les pro zkoušky pevnosti 
 ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních t les 
 ČSN EN 14610 - Sva ování a p íbuzné procesy 

 

10.2. Vstupní kontrola  
1. Kontrola p ipravenosti pracoviště  

Po dokončení hrubé spodní stavby bude probíhat p edání a p evzetí pracovišt  pro 
provád ní konstrukcí hrubé vrchní stavby. B hem p edávání hlavní stavbyvedoucí provede 
kontrolu staveništ , zda odpovídá výkresu za ízení staveništ  pro danou etapu, p edevším 
kontrolu skládek materiálu, p ipravených zpevn ných ploch, odb rná místa elekt iny a vody, 
čistotu a úklid po p edchozích činnostech. Kontrola pracovišt  zahrnuje také kontrolu 
p edchozích činností. U svislých nosných konstrukcí jde o kontrolu základové desky, či stropní 
konstrukci dalších podlaží. Kontroluje se výškové osazení vodorovných konstrukcí, jejich 
vodorovnost, geometrie, rozm ry, kvalita povrchu a čistota bez prachu a hrubých nečistot pro 
provád ní navazujících činností. Zkontroluje se také vyčnívající výztuž konstrukce spodní 
stavby, zda výztuž správn  navazuje na další podlaží a je dodržena krycí vrstva železobetonové 
konstrukce. Krycí vrstva pro svislé nosné konstrukce činí 35 mm, pro vodorovné je to 25 mm. 
U vodorovných nosných konstrukcí jde o kontrolu provedených sloup , st n a p eklad  tvo ící 
se sloupy rám. Kontroluje se geometrie, rozm ry, výškové úrovn , na které bude stropní 
konstrukce navazovat a podklad musí být čistý bez prachu a hrubých nečistot. Bude 
zkontrolována vyčnívající výztuž a dodržení krycí vrstvy. Jednotlivé konstrukce bude 
kontrolovat stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, p ípadn  statik. O kontrole bude 
provád n zápis do stavebního deníku. Mezní odchylky konstrukcí sloup , st n, strop  a 
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p eklad  se nachází v odstavci Kontrola geometrické p esnosti ve výstupních kontrolách. Platí 
pro p ipravenost pracovišt  a podkladu, kdy se kontrolují p edchozí konstrukce, i pro výstupní 
kontrolu. Odchylka polohy základu v p dorysu vztažená k sekundárním p ímkám je ±25 mm. 
Odchylka základ  ve svislém sm ru vztažená k sekundární úrovni je ±20 mm. Maximální 
odchylka vodorovnosti základové desky a stropní konstrukce je na délce do 4 metr  8 mm, do 
8 metr  10 mm a do 16 metr  12 mm. Maximální dovolené odchylky pro rovinnost sloup  a 
st n jsou celkov  ±15 mm/2 m a místn  ±6 mm/0,2 m. M ení se provede pomocí lat  o délce 
2 m.  
 
2. Kontrola projektové dokumentace 

P ed zahájením činností monolitických konstrukcí hrubé vrchní stavby je nutné provést 
kontrolu projektové dokumentace pro realizaci, která byla p edem schválena stavebníkem. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a projektant. Zkontrolují 
správnost, rozsah, úplnost a celistvost této dokumentace, která musí být platná, aktuální a která 
musí mít všechny náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a její zm ny 62/2013 Sb., o 
dokumentaci staveb a dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a její zm ny 20/2012 Sb. O technických 
požadavcích na stavby. Po celou dobu výstavby se musí projektová dokumentace vyskytovat 
na stavb  a musí být umožn no do ní nahlédnout. O kontrole podklad  bude zapsán zápis do 
stavebního deníku a vyhotoven protokol. 
 
3. Kontrola dodaného materiálu  

P i každé p ejímce materiálu se zkontroluje jeho množství, druh a kvalitu dle dodacího 
listu a jeho správnost a shodu s projektovou dokumentací. Dovezené bedn ní se kontroluje 
podle dodacích list  a vlastní objednávky. Jednotlivé prvky bedn ní musí být dopraveny na 
paletách, či p íslušných boxech. Kontroluje se jejich množství, neporušenost, rovinnost, čistota 
povrchu, míra opot ebení a funkčnost montážního p íslušenství. Provede se zápis do stavebního 
deníku. U dodávky výztuže se kontroluje její množství, rozm ry, druh, čistota povrchu, 
neporušenost, označení prvk  a shoda s projektovou dokumentací. Výztuž nesmí být 
znečišt ná, aby mohla plnit svou funkci, bude kontrolován p ípadný rozsah koroze. Prutové a 
naohýbané prvky budou označeny identifikačními štítky. U sva ovaných sítí se zkontroluje 
velikost ok a rozm ry sít  dle projektové dokumentace. U dodávky čerstvého betonu 
autodomíchávači se kontroluje dodací list, který bude obsahovat údaje o: výrobci čerstvého 
betonu – betonárka, číslo dokladu, jméno pracovníka pro p ejímku betonové sm si, místo 
p ejímky, druh a pevnostní t ídu betonu v tlaku, stupeň konzistence, maximální jmenovitou 
horní mez kameniva, druh a t ídu cementu, p ísady, p ím si, stupeň konzistence, množství, 
datum a čas napln ní betonu, čas nejpozd jšího zpracování betonové sm si v minutách od 
tohoto míchání, použitý dopravní prost edek, čas p íjezdu na místo p ejímky a čas ukončení 
p ejímky, osv dčení o kvalit . Pov ený pracovník prov í shodu údaj  dodacího listu 
s objednávkou. Z dodávek čerstvého betonu bude odebrán vzorek pro zkušební krychelná t lesa 
s hranou 150 mm uchovávaná v p íslušných podmínkách na staveništi, která budou sloužit pro 
kontrolu krychelné pevnosti betonu v tlaku. Bude odebrán jeden vzorek pro výrobu krychle p i 
betonáži svislých konstrukcí a šest vzork  p i betonáži každé poloviny stropní konstrukce. 
Zkoušení krychlí po 28 dnech zajistí betonárka TBG BETONMIX v Blansku a dodá p íslušné 
protokoly. Konzistence se bude zkoušet na odebraném vzorku na začátku vyprazdňování 
autodomíchávače. Zkouška sednutím kužele bude provád na p i první dodávce dne a p i zm n  
druhu betonu. Stupeň konzistence betonu na stavbu dovážených bude S2 a S3, sednutí kužele 
pro konzistenci S2 musí být v rozmezí 50 – 90 mm, pro S3 je to rozmezí 100 – 150 mm.  Pro 
betonáž stropní konstrukce bude zkouška provedena po každých 30 m3 čerstvého betonu. 
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Postup pro zkoušku sednutím kužele: 
Forma komolého tvaru (Abrmas v kužel) a nenasákavá podkladní deska se navlhčí, poté se 
forma plní ve t ech vrstvách až po okraj. Každá vrstva je zhutn na rovnom rn  umíst nými 
vpichy tyčí. Počet vpich  pro každou vrstvu je 25. Poté se forma plynulým pohybem odstraní 
a zm í se výška sednutí čerstvého betonu v či vzorku s formou. Výška sednutí je míra 
konzistence a porovná se s p íslušnými t ídami. 
 

 
Obr. 10.1: Sednutí kužele (zdroj:[57]) 
 
4. Kontrola skladování materiálu  

Dodaný materiál musí být skladován dle požadavk  výrobce tak, aby nedošlo k jeho 
poškození. Provede se kontrola skladovacích ploch dle za ízení staveništ , které musí být 
zpevn né a odvodn né. Na skládkách je nutné dodržet ší ku manipulačního prostoru. 
Skladování je možné i v budovaném objektu. Prvky bedn ní budou skladovány v p epravních 
kontejnerech či paletách, ve kterých jsou dodány na staveništ . Pokyny pro skladování je 
popsáno v technologickém p edpisu. Výztuž bude dovážena a skladována na staveništní 
skládce, p ípadn  v prostorách budovaného objektu. Drobné ná adí a materiál m že být 
skladován v uzamykatelné buňce. V p ípad  nep íznivých podmínek musí být materiál chrán n 
fólií, která se ádn  upevní. 
 
5. Kontrola strojní sestavy  

Kontrola stroj  se týká mechanizace, ná adí, a pom cek, které jsou k provád ní 
monolitických konstrukcí pot eba. Tato kontrola bude pr b žn  probíhat v rámci prevence tak, 
aby nedošlo k ohrožení, či zran ní osob. Kontrola se provede vždy p ed zapnutím stroje. 
Kontroluje se p edevším technický stav stroje, jeho nepoškozenost, p ípadn  únik kapalin ze 
stroje. V p ípad  zjišt ní závad se stroj nesmí použít a musí být opraven či nahrazen. 
 
6. Kontrola pracovník   

P ed zahájením prací bude probíhat kontrola zp sobilosti pracovník . Zkontrolují se jejich 
pot ebná oprávn ní pro výkon dané činnosti, jakým jsou pr kazy (nap . svá ečský pr kaz, 
idičský pr kaz, je ábnický pr kaz apod.). D ležitý je zdravotní stav pracovník , kte í musí 

prokázat, že jsou zdravotn  zp sobilí k výkonu práce. Dále je nutné zkontrolovat proškolení o 
bezpečnosti a ochran  zdraví p i práci, zejména proškolení o bezpečnosti práce ve výškách a 
p i využívání osobních ochranných pom cek. Kontrola pracovník  bude probíhat periodicky a 
kontrolu bude mít na starost mistr. 
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10.3. Mezioperační kontrola  
7. Kontrola klimatických podmínek pro práci 

Kontrola klimatických podmínek se bude provád t pr b žn . Teplota se bude m it 
pomocí teplom ru 3x denn  a teplota ze t etího m ení se do výpočtu pr m rné teploty započte 
dvakrát. Pr m rná teplota se vypočítá aritmetickým pr m rem z nam ených teplot v 7:00, 
13:00 a 21:00 => T = (T7 + T14 + T21 x 2) / 4. V období provád ní hrubé vrchní stavby se 
nep edpokládají nízké teploty, pouze vyšší. Pokud teplota bude vyšší než +30°C musí být beton 
dostatečn  kropen a ošet ován dle pokyn  v technologickém p edpisu. P i p ekročení rychlosti 
v tru 11 m/s dojde k zastavení všech prací ve výškách, p ípadn  p i p ekročení rychlosti 8 m/s 
se zastaví práce s je ábem. Viditelnost nesmí poklesnout pod 30 m, v opačném p ípad  se 
zastaví práce s je ábem. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a každý den o tom bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
 
8. Kontrola bednění svislých konstrukcí 

Stavbyvedoucí nebo mistr bude kontrolovat správnost sestavování systémového bedn ní 
dle technologického postupu, t snost bedn ní, svislost bedn ní, manipulaci s materiálem a 
provedení post iku odbedňovacím p ípravkem. Dále je t eba zkontrolovat prvky systémového 
bedn ní pro bezpečnost, jako jsou plošiny pro betonáž se zábradlím. Mezní odchylky dle normy 
ČSN 73 0210-1 - Geometrická p esnost ve výstavb . Podmínky provád ní. Část 1 P esnost 
osazení, jsou pro svislost bedn ní ±h/200 mm, maximáln  však 30 mm. Odchylky desek 
svislého bedn ní ve vodorovné rovin , je pro vnit ní hranu op rné plochy ±8 mm, odchylka 
stejnolehlých svislých hran ve spá e 5 mm. Odchylka uzav eného pr ezu pro sloupy od osy je 
8 mm. Odchylka horních hran v p edepsané výškové úrovni je ±10 mm. 
 
9. Kontrola výztuže svislých konstrukcí 

Kontrola bude provád na stavbyvedoucím nebo mistrem dle projektové dokumentace 
podle výkres  výztuže jednotlivých podlaží pro každou konstrukci za p ítomnosti technického 
dozoru stavebníka, či statika. Kontrolovat se bude správnost vyvázání dle projektu, krytí 
výztuže zajišt né distančními prvky, osová vzdálenost výztuže, čistota a délky prut , délky 
p esah , stykování a ádné provázání prvk  výztuže vázacím drátem. U styk  sva ovaných se 
bude provád t kontrola svarových spoj . Nosné spoje smí provád t svá eč s platným 
svá ečským pr kazem. Svary budou kontrolovány vizuáln , kontrolovat se bude hladkost 
povrchu, dostatečné prova ení a p edepsané rozm ry. Dle normy ČSN EN 10 080 jsou povolené 
odchylky poloh styk  podélných prut  ve sm ru jejich délky maximáln  ± 30 mm. Mezní 
odchylky poloh os prut  v čelech sva ovaných koster stykových na míst  nemají p ekročit 
danou vzdálenost o ±5 mm p i pr m ru prut  do 40 mm a ±10 mm p i pr m ru prut  nad 40 
mm. Odchylky polohy prut  výztuže, vzdálenosti mezi jednotlivými nosnými prvky výztuže, 
mezi t mínky nosník  a sloup , mezi rozd lovacími pruty jednoho sm ru a tloušťky krycí 
vrstvy betonu se nesm jí lišit od hodnot dle projektové dokumentace více než o 20%, nejvíce 
však o 30 mm. Mezní odchylky polohy výztuže dle normy ČSN EN 13670 – Provád ní 
betonových konstrukcí jsou pro výšku pr ezu do 150 mm ±10 mm, pro výšku 400 mm je to 
±15 mm. 
 
10. Kontrola ukládání a hutnění čerstvého betonu pro svislé kontrukce 

Čerstvý beton bude ukládán z maximální výšky 1,5 m z pracovní plošiny pro betonáž v 
souvislých vodorovných vrstvách pomocí autočerpadla. P i ukládání nesmí dojít k poškození 
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bedn ní nebo výztuže. Pokud dojde k p erušení prací a beton bude mít pevnost více než 3,5 
MPa, nesmí se v betonáži pokračovat a vytvo í se pracovní spára. V takovém p ípad  se počká 
minimáln  18 hodin, aby mohlo dojít k pokračování. Dále je d ležité po p íjezdu kontrolovat 
čas napln ní autodomíchávače, kdy je t eba dodržet maximální časový rozestup mezi pln ním 
čerstvého betonu do bubnu stroje a mezi uložením do konstrukce a hutn ním 45 minut. Hutn ní 
betonu probíhá pr b žn  s uložením čerstvého betonu. Postup pro betonáž, ukládání a hutn ní 
je stanoven v technologickém p edpisu. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. 
 
11. Kontrola ošet ování betonu pro svislé konstrukce 

Kontrolu bude provád t pr b žn  mistr nebo stavbyvedoucí. Po betonáži svislých 
konstrukcí se musí provést kontrola ošet ování betonu tak, aby bylo zabrán no ztrát  vlhkosti 
betonu p i hydrataci. Beton musí být chrán n p ed nep íznivými klimatickými podmínkami, 
jako jsou vítr, déšť a sluneční zá ení. Ochrana se provede pomocí vlhčené geotextilie nebo 
pravidelným kropením povrchu. P i teplotách +30°C musí být povrch betonu více kropen a 
chrán n zakrytím p ed slunečními paprsky. Kontroluje se i dodržení technologické p estávky, 
která je pro beton svislých nosných konstrukcí a p eklad  t ídy C 25/30 3 dny. Nejkratší doba 
ošet ování betonu bude p i teplotách povrchu betonu nad 25°C minimáln  1,5 dne, p i teplot  
15 – 25°C to bude 2,5 dne a p i teplot  10 – 15°C 4 dny. 
 
12. Kontrola pevnosti betonu pro svislé konstrukce 

Po uplynutí technologické p estávky by m l mít beton dostatečnou pevnost pro odbedn ní. 
Tvrdost betonu se bude kontrolovat pomocí Schmidtova kladívka. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí, mistr, statik, či technickým dozorem stavebníka a o provedené zkoušce se 
provede zápis do stavebního deníku. Tvrdom r se p iloží na zkušební plochu tak, aby se razník 
op el kolmo na zkoušený povrch betonu. Plynule se zvyšuje tlak na razník, dokud ocelový beran 
nevyvodí ráz. Po té se zaznamená velikost odrazu.  
 
13. Kontrola odbednění svislých konstrukcí 

Odbedn ní konstrukce musí být provedeno po technologické p estávce. P i odbedňování 
nesmí být poškozen povrch bedn ní ani hrany konstrukce, kontroluje se provád ný postup 
odbedn ní, manipulace s bedn ním, jeho čišt ní a ukládání. Dále se bude kontrolovat kvalita 
povrchu odbedn né konstrukce, výskyt hnízd, vyčnívající výztuž a odpadlé rohy konstrukce. 
Zjišt né závady se odstraní. Kontrolu provádí pr b žn  stavbyvedoucí nebo mistr. V p ípad  
závad bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
14. Kontrola geometrie svislých konstrukcí 

Kontrolu svislosti sloup  a st n provede stavbyvedoucí nebo mistr podle mezních 
odchylek uvedených v norm  ČSN EN 13670 – Provád ní betonových konstrukcí. Odchylka 
vychýlení sloupu nebo st ny v rovin  se sv tlou výškou do 10 metr  je v tší hodnota z výšky 
pod lené 400, nebo 15 mm. Odchylka mezi st edy konstrukcí nad sebou je v tší hodnota z t/30, 
nebo 15 mm, maximáln  30 mm, kde t je pr m r tloušt k konstrukcí. Odchylka zak ivení 
sloupu nebo st ny v úrovni podlaží je v tší hodnota z h/300, nebo 15 mm, maximáln  30 mm, 
kde h je výška st ny nebo sloupu. O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
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15. Kontrola bednění stropní konstrukce 

Kontrolu bude provád t stavbyvedoucí nebo mistr. Bude se kontrolovat manipulace s 
materiálem, montáž a sestavování dle technologického postupu a projektové dokumentace. 
Dále se provede kontrola polohy podp rné konstrukce bedn ní, svislost a uložení podp r a 
vzdálenosti mezi podp rami. Bedn ní musí být tuhé, t sné, vodorovné a rovinné. Mezní 
odchylky vodorovnosti dle normy ČSN 73 0210-1 - Geometrická p esnost ve výstavb . 
Podmínky provád ní. Část 1 P esnost osazení jsou u desek vodorovného bedn ní pro horní líc 
od pomocné výškové úrovn  ±10 mm a pro horní hrany ve spá e 5 mm. Odchylka pro prostupy 
činí ±25 mm. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  
 
16. Kontrola uložení výztuže stropní konstrukce 

Kontrola bude provád na stavbyvedoucím nebo mistrem dle projektové dokumentace 
podle výkres  výztuže jednotlivých podlaží za p ítomnosti technického dozoru stavebníka, či 
statika. Kontrolovat se bude správnost vyvázání dle projektu, krytí výztuže zajišt né 
distančními prvky, osová vzdálenost výztuže, čistota a délky prut , délky p esah , stykování a 
ádné provázání prvk  výztuže vázacím drátem. U styk  sva ovaných se bude provád t kontrola 

svarových spoj . Odchylky jsou shodné jako p i kontrole výztuže svislých konstrukcí. U 
vodorovných konstrukcí je t eba kontrolovat také správnou polohu tepeln izolačních prvk  
p erušujících tepelné mosty a také dilatační smykové trny, jejichž polohu určí statik. 
 
17. Kontrola pracovní spáry 

Pracovní spára bude čistá bez nečistot, pilin, od ezk , kovových částí a olej , aby došlo ke 
spolehlivému spojení s čerstvým betonem. Nespojené částice starého betonu musí být 
odstran ny z betonu i z výztuže. Kontrolovat se bude i omytí vodou, navlhčení a odstran ní 
vody v prohlubních. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
18. Kontrola ukládání a hutnění čerstvého betonu stropní konstrukce 

Čerstvý beton bude ukládán z maximální výšky 1,5 m z pracovní plošiny pro betonáž v 
souvislých vodorovných vrstvách pomocí autočerpadla. P i ukládání nesmí dojít k poškození 
bedn ní nebo výztuže. Pokud dojde k p erušení prací a beton bude mít pevnost více než 3,5 
MPa, nesmí se v betonáži pokračovat a vytvo í se pracovní spára. V takovém p ípad  se počká 
minimáln  18 hodin, aby mohlo dojít k pokračování. Hutn ní betonu probíhá pr b žn  s 
uložením čerstvého betonu. Dále je d ležité po p íjezdu kontrolovat čas napln ní domíchávače, 
kdy musíme dodržet maximální časový rozestup mezi pln ním sm si do bubnu stroje a mezi 
uložením do konstrukce a hutn ním 45 minut. Postup pro betonáž, ukládání a hutn ní je 
stanoven v technologickém p edpisu. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. 
 
19. Kontrola ošet ování betonu stropní konstrukce 

Kontrolu bude provád t pr b žn  mistr nebo stavbyvedoucí. Pr b h kontroly je shodný 
s kontrolou svislých konstrukcí. Kontroluje se dodržení technologické p estávky, která je pro 
beton stropních konstrukcí t ídy C 20/25 2 dny. 
 
20. Kontrola pevnosti betonu stropní konstrukce 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr, statik, či technickým dozorem stavebníka a o 
provedené zkoušce se provede zápis do stavebního deníku. Pr b h kontroly je shodný 
s kontrolou svislých konstrukcí. 
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21. Kontrola odbednění stropní konstrukce 

Pr b h kontroly je shodný s kontrolou svislých konstrukcí. 
 

10.4. Výstupní kontrola  
22. Kontrola geometrické p esnosti 

Kontrolu provede stavbyvedoucí společn  s technickým dozorem stavebníka a geodetem. 
Kontrola bude probíhat podle ČSN EN 13670 – Provád ní betonových konstrukcí a normy ČSN 
73 0212-3 – Geometrická p esnost ve výstavb , kontrola ve výstavb  část 3: Pozemní stavební 
objekty. Kontrola rovinnosti a svislosti m ením prob hne ve t ech místech, nap íklad st na, 
podlaha, otvor, a to 100 mm od kraje a uprost ed kontrolovaného prvku. 
 
Dovolené odchylky: 
Odchylka polohy sloup  a st n v p doryse vztažená k sekundárním p ímkám je ±25 mm. 
Odchylka pro volný prostor mezi st nami nebo sloupy je v tší hodnota z ±20 mm, nebo ±l/600, 
kde l je vzdálenost mezi sloupy, st nami, maximáln  však 60 mm. 
Odchylka vodorovné p ímosti nosník  je v tší hodnota z ±20 mm, nebo ±l/600, kde l je 
vzdálenost mezi podporami. 
Odchylka vzdálenosti mezi sousedními nosníky, m ená v odpovídajících bodech, je v tší 
hodnota z ±20 mm, nebo ±l/600, kde l je osová vzdálenost nosník , maximáln  však 40 mm. 
Odchylka vychýlení nosníku nebo desky je ±(10 + l/500) mm, kde l je vzdálenost mezi nosníky 
nebo rozp tí desky. 
Odchylka úrovn  sousedních nosník , m ená v odpovídajících bodech je ±(10 + l/500) mm, 
kde l je vzdálenost mezi nosníky. 
Odchylka úrovn  sousedních strop  u podp r je ±20 mm. 
Odchylka roviny nejvyššího stropu m ená k sekundární úrovni je ±20 mm. 
Odchylka rozm r  prostup  je ±25 mm. 
Odchylka pro povrch ve styku s bedn ním místn  4 mm/2 m, celkov  9 mm/2 m. 
Odchylka pro povrch bez styku s bedn ním místn  6 mm/2 m, celkov  15 mm/2 m. 
 
23. Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech 

Kontrola bude provedena v laborato i pro zkoušení stavebních materiál . Kontrolu zajistí 
betonárka TBG BETONMIX. Kontrolovat se budou zhotovené zkušební krychle ze vzork  
dodaného betonu na stavbu. Budou provedeny zkoušky na zkušebních krychlích, které stanoví 
pevnost v tlaku betonu dodaného na stavbu a zabudovaného v konstrukci. Následn  se vyhotoví 
protokoly, které budou p edány stavbyvedoucímu, který s technickým dozorem stavebníka 
výsledky zkontroluje. Nam ené parametry musí odpovídat požadavk m projektové 
dokumentace. O výsledku kontrol na zkušebních t lesech se provede zápis do stavebního 
deníku. 
 
24. Kontrola povrchu betonu 

Kontrolu provede stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka nebo s investorem. 
P ekontroluje se, zda se na konstrukci nevyskytují nežádoucí praskliny nebo hnízda, 
nedovolené trhliny, či jiné nedostatky. V p ípad  závad se provede návrh opravy s datem 
dokončení této opravy. 
 
 



141 

 

 

  



142 

 

11. Jiné zadání 
11.1. Výpočet doby odbednění 

V této kapitole stanovuji pot ebnou technologickou p estávku po betonáži p ed tím, než 
bude možné konstrukci odbednit. Výpočet je pro stropní konstrukci s betonem C 20/25 a C 
30/37, které použiju v rozvaze uvedené níže, pro vyhodnocení uvažovaných variant s daným 
betonem. 

Dále zde stanovím výpočtem dobu odbedn ní pro sloupy, st ny a pr vlaky pro pot eby 
harmonogramu. 
 
11.1.1. Vstupní data pro provádění monolitického skeletu 

termín provád ní: konec dubna až červenec 2017 
používané t ídy betonu: C 20/25 – stropní konstrukce, C 25/30 – st ny, sloupy, p eklady 
požadovaná pevnost pro odbedn ní: 

 stropní konstrukce C 20/25 – Rbd  = 10 MPa 
 st ny, sloupy, p eklady C 25/30 – Rbd  = 15 MPa 

 
11.1.2. Metodika výpočtu 

1) Výpočet, za jakou dobu dosáhne beton požadovanou pevnost 10 MPa p i 
pr m rné teplot  tvrdnutí 20 °C. 
Rbd = Rb28d x (0,28 + 0,5 log d) 
2) Stanovím pr m rnou teplotu – vycházím z hodnot pro Blansko rok 2016 
tpr m = ( t7 + t13 + t21 + t21 ) / 4 
3) Zjistím faktor zrání 
f = (t + 10) × d 
4) Vypočítám dobu tvrdnutí d pot ebnou pro dosažení odbedňovací pevnosti dosazením faktor  
zrání a pr m rné teploty do vzorce: f = (t + 10) × d 
 
11.1.3. Deska – beton C 20/25 

Období jaro a podzim 

Termín betonáže: duben, zá í 
 
Čas pot ebný pro dosažení pevnosti 10 Mpa 
Rbd = Rb28d ( 0,28 +0,5 log d ) 
10 = 25 (0,28 + 0,5 log d) 
0,24 = log d 
d = 1,738 
d t = 20 °C = 2 dny 

 
Faktor zrání 
f = ( t + 10 ) d 
f = (20 + 10) x 2 
f = 30 °C x 2 = 60 °C x dn  

 
Doba zrání – pr m rná teplota duben 
t7 = 11,2 °C, t13 = 22,2 °C, t21 = 17,7 °C 
tpr m = (t7 + t13 + 2 x t21) / 4 
tpr m = 17,2 °C 
f 20 = (tpr m + 10) d 
60 = (17,2+10) x d 
d = 2,21 dn  - čas pot ebný pro dosažení požadované pevnosti. 
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d t = 17,2 °C = 3 dny – doba bedn ní 
 
Zimní období 

Termín betonáže: listopad – únor 
 
Čas pot ebný pro dosažení pevnosti 10 Mpa 
Rbd = Rb28d ( 0,28 +0,5 log d ) 
10 = 25 (0,28 + 0,5 log d) 
0,24 = log d 
d = 1,738 
d t = 20 °C = 2 dny 

 
Faktor zrání 
f = ( t + 10 ) d 
f = (20 + 10) x 2 
f = 30°C x 2 = 60 °C x dn  

 
Doba zrání – minimální teplota p i vyh ívání konstrukce 
t7 = 5 °C, t13 = 5 °C, t21 = 5 °C 
tpr m = (t7 + t13 + 2 x t21) / 4 
tpr m = 5 °C 
f 20 = (tpr m + 10) d 
60 = (5+10) x d 
d = 4 dny - čas pot ebný pro dosažení požadované pevnosti. 
d t = 5 °C = 4 dny – doba bedn ní 
 
Letní období 

Termín betonáže: červen – srpen  
 
Čas pot ebný pro dosažení pevnosti 10 Mpa 
Rbd = Rb28d ( 0,28 +0,5 log d ) 
10 = 25 (0,28 + 0,5 log d) 
0,24 = log d 
d = 1,738 
d t = 20 °C = 2 dny 

 
Faktor zrání 
f = ( t + 10 ) d 
f = (20 + 10) x 2 
f = 30°C x 2 = 60 °C x dn  

 
Doba zrání – p i pr m rné teplot  červenec 
t7 = 14 °C, t13 = 27,7 °C, t21 = 23,8 °C 
tpr m = (t7 + t13 + 2 x t21) / 4 
tpr m = 22,3 °C 
f 20 = (tpr m + 10) d 
60 = (22,3+10) x d 
d = 1,86 dne - čas pot ebný pro dosažení požadované pevnosti. 
d t = 22,3 °C = 2 dny – doba bedn ní 
 
11.1.4. Deska – beton C 30/37 

Období jaro a podzim 

termín betonáže: duben, zá í 
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Čas pot ebný pro dosažení pevnosti 10 Mpa 
Rbd = Rb28d ( 0,28 +0,5 log d ) 
10 = 37 (0,28 + 0,5 log d) 
-0,0195 = log d 
d = 0,956 
d t = 20 °C = 1 den 

 
Faktor zrání 
f = ( t + 10 ) d 
f = (20 + 10) x d 
f = 30 °C x dn  

 
Doba zrání – pr m rná teplota duben 
t7 = 11,2 °C, t13 = 22,2 °C, t21 = 17,7 °C 
tpr m = (t7 + t13 + 2 x t21) / 4 
tpr m = 17,2 °C 
f 20 = (tpr m + 10) d 
30 = (17,2+10) x d 
d = 1,1 dn  - čas pot ebný pro dosažení požadované pevnosti. 
d t = 17,2 °C = 1 den – doba bedn ní 
 
Zimní období 

Termín betonáže: listopad – únor  
 
Čas pot ebný pro dosažení pevnosti 10 Mpa 
Rbd = Rb28d ( 0,28 +0,5 log d ) 
10 = 37 (0,28 + 0,5 log d) 
-0,0195 = log d 
d = 0,956 
d t = 20 °C = 1 den 

 
Faktor zrání 
f = ( t + 10 ) d 
f = (20 + 10) x d 
f = 30 °C x dn  

 
Doba zrání – minimální teplota p i vyh ívání konstrukce 
t7 = 5 °C, t13 = 5 °C, t21 = 5 °C 
tpr m = (t7 + t13 + 2 x t21) / 4 
tpr m = 5 °C 
f 20 = (tpr m + 10) d 
30 = (5+10) x d 
d = 2 dny - čas pot ebný pro dosažení požadované pevnosti. 
d t = 5 °C = 2 dny – doba bedn ní 
 
Letní období 

Termín betonáže: červen – srpen 
 
Čas pot ebný pro dosažení pevnosti 10 Mpa 
Rbd = Rb28d ( 0,28 +0,5 log d ) 
10 = 37 (0,28 + 0,5 log d) 
-0,0195 = log d 
d = 0,956 
d t = 20 °C = 1 den 

 
Faktor zrání 
f = ( t + 10 ) d 
f = (20 + 10) x d 
f = 30 °C x dn  

 
Doba zrání – p i pr m rné teplot  červenec 
t7 = 14 °C, t13 = 27,7 °C, t21 = 23,8 °C 
tpr m = (t7 + t13 + 2 x t21) / 4 
tpr m = 22,3 °C 



145 

 

f 20 = (tpr m + 10) d 
30 = (22,3+10) x d 
d = 0,93 dne - čas pot ebný pro dosažení požadované pevnosti 
d t = 22,3 °C = 1 den – doba bedn ní 
 
11.1.5. Sloupy, stěny, p eklady – beton C 25/30 

Období jaro a podzim 

Termín betonáže: duben, zá í 
 
Čas pot ebný pro dosažení pevnosti 15 Mpa 
Rbd = Rb28d ( 0,28 +0,5 log d ) 
15 = 30 (0,28 + 0,5 log d) 
0,44 = log d 
d = 2,754 
d t = 20 °C = 3 dny 

 
Faktor zrání 
f = ( t + 10 ) d 
f = (20 + 10) x 3 
f = 30 °C x 3 = 90 °C x dn  

 
Doba zrání – pr m rná teplota duben 
t7 = 11,2 °C, t13 = 22,2 °C, t21 = 17,7 °C 
tpr m = (t7 + t13 + 2 x t21) / 4 
tpr m = 17,2 °C 
f 20 = (tpr m + 10) d 
90 = (17,2+10) x d 
d = 3,31 dn  - čas pot ebný pro dosažení požadované pevnosti 
d t = 17,2 °C = 3 dny – doba bedn ní 
 
Zimní období 

Termín betonáže: listopad – únor  
 
Čas pot ebný pro dosažení pevnosti 15 Mpa 
Rbd = Rb28d ( 0,28 +0,5 log d ) 
15 = 30 (0,28 + 0,5 log d) 
0,44 = log d 
d = 2,754 
d t = 20 °C = 3 dny 

 
Faktor zrání 
f = ( t + 10 ) d 
f = (20 + 10) x 2 
f = 30°C x 3 = 90 °C x dn  

 
Doba zrání – minimální teplota p i vyh ívání konstrukce 
t7 = 5 °C, t13 = 5 °C, t21 = 5 °C 
tpr m = (t7 + t13 + 2 x t21) / 4 
tpr m = 5 °C 
f 20 = (tpr m + 10) d 
90 = (5+10) x d 
d = 6 dny - čas pot ebný pro dosažení požadované pevnosti. 
d t = 5 °C = 6 dny – doba bedn ní 
 
Letní období 

Termín betonáže: červen – srpen  
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Čas pot ebný pro dosažení pevnosti 15 Mpa 
Rbd = Rb28d ( 0,28 +0,5 log d ) 
15 = 30 (0,28 + 0,5 log d) 
0,44 = log d 
d = 2,754 
d t = 20 °C = 3 dny 

 
Faktor zrání 
f = ( t + 10 ) d 
f = (20 + 10) x 2 
f = 30°C x 3 = 90 °C x dn  

 
Doba zrání – p i pr m rné teplot  červenec 
t7 = 14 °C, t13 = 27,7 °C, t21 = 23,8 °C 
tpr m = (t7 + t13 + 2 x t21) / 4 
tpr m = 22,3 °C 
f 20 = (tpr m + 10) d 
90 = (22,3+10) x d 
d = 2,79 dne - čas pot ebný pro dosažení požadované pevnosti. 
d t = 22,3 °C = 3 dny – doba bedn ní 
 

11.2. Rozvaha p i provádění monolitické stropní konstrukce 

Pro pot ebu vhodného návrhu postupu provád ní stropní konstrukce provedu rozvahu, kde 
se budu snažit vybrat nejlepší variantu s ohledem na ekonomické vyhodnocení, čas výstavby a 
efektivní využití zdroj . Rozvaha se týká r zných variant provedení stropní konstrukce 
s r znými pevnostními t ídami betonu, a to požadovanou C 20/25 a C 30/37, která by mohla 
rapidn  snížit dobu odbedn ní. Dále výpočet uvažuje procentuální zap jčení pot ebné plochy 
bedn ní, p jčené jako 100% na jedno podlaží, dále s 50% rozd lené na dv  části a s 33% 
rozd lené na t i části. P i výpočtu počítám s technologickou p estávkou, která vychází 
z výpočtu doby odbedn ní pro m síc duben. Pro beton C 20/25 činí tato doba 2,2 dne (18 hodin 
v pracovní dob ), pro C 30/37 je to 1 den (8 hodin v pracovní dob ). Provád ní činností má na 
starosti četa složená z 12 pracovník , kdy za provád ní armování je hodinový mzdový tarif 110 
Kč a pro ostatní práce 100 Kč. Cena zap jčeného bedn ní za 1 m2 na 1 den je 10,19 Kč. 
 
11.2.1. Varianty 

1. Použití betonu C 20/25 se 100% pronajatým stropním bedn ním. 
2. Použití betonu C 20/25 s 50% pronajatým stropním bedn ním. 
3. Použití betonu C 20/25 s 33% pronajatým stropním bedn ním. 
4. Použití betonu C 30/37 se 100% pronajatým stropním bedn ním. 
5. Použití betonu C 30/37 s 50% pronajatým stropním bedn ním. 
6. Použití betonu C 30/37 s 33% pronajatým stropním bedn ním. 
 
11.2.2. Vstupní hodnoty a cena materiálu 

Varianta 100% bedn ní 
objem betonu - 193,27 m3 

výztuž - 15,0 t  
plocha stropní konstrukce - 777,67 m2 

 
Varianta 50% bedn ní 
objem betonu - 96,635 m3 

výztuž - 7,5 t 
plocha stropní konstrukce - 389 m2 
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Varianta 33% bedn ní 
objem betonu - 64,4 m3 

výztuž - 5,0 t 
plocha stropní konstrukce - 259,3 m2 

 
Tab. 11.1: Vstupní ceny materiálů 

beton cena za m3 cena celkem 

C 20/25   Kč   Kč 

C 30/37   Kč   Kč 

výztuž cena za kus potře a ks cena 

karisítě ,  Kč 1570/6 = 262 ks   Kč 

pruty pr. 8 ,  Kč 2505/6 = 418 ks   Kč 

pruty pr. 10 ,  Kč 2364/6 =394 ks   Kč 

e a výztuže elke    Kč 
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11.2.3. Varianta – beton C 20/25, 100% bednění 
V této variant  uvažuji zap jčení bedn ní na celé podlaží, ovšem provád ní stropní konstrukce 
bude rozd leno na dv  části, kv li efektivnímu využití lidských zdroj .  
 
Tab. 11.2: Výpočet ceny pro variantu – C 20/25, 100% bednění 

Proces Do a trvá í - výpočet  Doba v hod 

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23 

vázá í výztuže 7,5 x 20,41 /12 12,76 

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97 

te h ologi ká pauza 2,2 dny 18 

odbed ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62 

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23 

vázá í výztuže 7,5 x 20,41 /12 12,76 

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97 

te h ologi ká pauza 2,2 dny 18 

odbed ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62 

Celkem hodin 159,15 hod 

Mzdy Cena - výpočet Cena 

eto ář (134 x 100 x 12) x 1,34 215 472 Kč 

železář (25 x 110 x 12) x 1,34 44 220 Kč 

 Celkem mzdy  259 692 Kč 

Bed ě í plocha m2 Kč/ 2/den dny Celkem 

100% 778 10,19 16   Kč 

Celkem cena  d í ateriál+ zdy+OPN 939 903 Kč 

 
Tab. 11.3: Časový plán na jedno podlaží pro variantu – C 20/25, 100% bednění 

Název či osti 
Výpočet 

do y trvá í 
Doba v 

hod 

Týd  

1 2 3 4 5 

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23                                                   

vázá í výztuže 7,5 x 20,41 /12 12,76                                                   

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97                                                   

te h ologi ká pauza 2,2 dne 18                                                   

odbed ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62                                                   

zhotove í ed ě í 2/2 389 x 0,84 / 12 27,23                                                   

vázá í výztuže 7,5 x 20,41 /12 12,76                                                   

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97                                                   

tech ologi ká pauza 2,2 dne 18                                                   

odbed ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62                                                   
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11.2.4. Varianta – beton C 20/25, 50% bednění 
Tab. 11.4: Výpočet ceny pro variantu – C 20/25, 50% bednění 

Proces Do a trvá í - výpočet  Doba v hod 

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23 

vázá í výztuže /  7,5 x 20,41 /12 12,76 

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97 

te h ologi ká pauza 2,2 dny 18 

odbed ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62 

zhotovení ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23 

vázá í výztuže /  7,5 x 20,41 /12 12,76 

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97 

te h ologi ká pauza 2,2 dny 18 

odbed ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62 

Celkem hodin 159,15 hod 

Mzdy  Cena - výpočet Cena  

eto ář (134 x 100 x 12) x 1,34 215 472 Kč 

železář (25 x 110 x 12) x 1,34 44 220 Kč 

Celkem mzdy  259 692 Kč 

Bed ě í  plocha m2 Kč/ 2/den dny Celkem  

50% 389 10,19 20   Kč 

Celkem cena  d í ateriál+ zdy+OPN 892 336 Kč 

 
Tab. 11.5: Časový plán na jedno podlaží pro variantu – C 20/25, 50% bednění 

Název či osti Výpočet 
do y trvá í 

Doba v 

hod 

Týd  

1 2 3 4 5 

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23                                                   

vázá í výztuže 7,5 x 20,41 /12 12,76                                                   

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97                                                   

te h ologi ká pauza 2,2 dne 18                                                   

odbed ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62                                                   

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23                                                   

vázá í výztuže 7,5 x 20,41 /12 12,76                                                   

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97                                                   

te h ologi ká pauza 2,2 dne 18                                                   

odbed ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62                                                   
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11.2.5. Varianta – beton C 20/25, 33% bednění 
Tab. 11.6: Výpočet ceny pro variantu – C 20/25, 33% bednění 

Proces  Do a trvá í - výpočet  Doba v hod 

zhotove í ed ě í /  259,3 x 0,84 / 12 18,15 

vázá í výztuže /  5 x 20,41 /12 8,50 

eto áž /  64,4 x 0,99 / 12 5,31 

te h ologi ká pauza 2,2 dny 18 

od ěd ě í /  259,3 x 0,42 / 12 9,08 

zhotove í ed ě í /  259,3 x 0,84 / 12 18,15 

vázá í výztuže /  5 x 20,41 /12 8,50 

eto áž /  64,4 x 0,99 / 12 5,31 

te h ologi ká pauza 2,2 dny 18 

od ěd ě í /  259,3 x 0,42 / 12 9,08 

zhotove í ed ě í /  259,3 x 0,84 / 12 18,15 

vázá í výztuže /  5 x 20,41 /12 8,50 

eto áž /  64,4 x 0,99 / 12 5,31 

te h ologi ká pauza 2,2 dny 18 

od ěd ě í /  259,3 x 0,42 / 12 9,08 

Celkem hodin 177,13 hod 

Mzdy  Cena - výpočet Cena 

eto ář (160,13 x 100 x 12) x 1,34 257 489 Kč 

železář (17 x 110 x 12) x 1,34 30 069,6 Kč 

Celkem mzdy  287 558 Kč 

Bed ě í  plocha m2 Kč/ 2/den dny Celkem  

33% 259,3 10,19 23   Kč 

Celkem cena   d í ateriál+ zdy+OPN 901 697 Kč 

 
Tab. 11.7: Časový plán na jedno podlaží pro variantu – C 20/25, 33% bednění 

Název či osti Výpočet 
do y trvá í 

Doba v 

hod 

Týd  

1 2 3 4 5 

zhotove í ed ě í /  259,3 x 0,84 / 12 18,15                                                   

vázá í výztuže 5 x 20,41 /12 8,50                                                   

eto áž /  64,4 x 0,99 / 12 5,31                                                   

te h ologi ká pauza 2,2 dne 18                                                   

od ěd ě í /  259,3 x 0,42 / 12 9,08                                                   

zhotove í ed ě í /  259,3 x 0,84 / 12 18,15                                                   

vázá í výztuže 5 x 20,41 /12 8,50                                                   

eto áž /  64,4 x 0,99 / 12 5,31                                                   

te h ologi ká pauza 2,2 dne 18                                                   

od ěd ě í /  259,3 x 0,42 / 12 9,08                                                   

zhotove í ed ě í /  259,3 x 0,84 / 12 18,15                                                   

vázá í výztuže 5 x 20,41 /12 8,50                                                   

eto áž /  64,4 x 0,99 / 12 5,31                                                   

te h ologi ká pauza 2,2 dne 18                                                   

od ěd ě í /  259,3 x 0,42 / 12 9,08                                                   
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11.2.6. Varianta – beton C 30/37, 100% bednění 
Tab. 11.8: Výpočet ceny pro variantu – C 30/37, 100% bednění  

Proces  Do a trvá í - výpočet  Doba v hod 

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23 

vázá í výztuže 7,5 x 20,41 /12 12,76 

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97 

te h ologi ká pauza 1 den 8 

od ěd ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62 

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23 

vázá í výztuže 7,5 x 20,41 /12 12,76 

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97 

te h ologi ká pauza 1 den 8 

od ěd ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62 

Celkem hodin 139,15 hod 

Mzdy  Cena - výpočet Cena  

eto ář (114 x 100 x 12) x 1,34 183 312 Kč 

železář (25 x 110 x 12) x 1,34 44 220 Kč 

Celkem mzdy  227 532 Kč 

Bed ě í  plocha m2 Kč/ 2/den dny Celkem  

100% 778 10,19 16   Kč 

Celkem cena   d í ateriál+ zdy+OPN 964 758 Kč 

 
Tab. 11.9: Časový plán na jedno podlaží pro variantu – C 30/37, 100% bednění 

Název či osti Výpočet 
doby trvá í 

Doba v 

hod 

Týd  

1 2 3 4 5 

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23                                                   

vázá í výztuže 7,5 x 20,41 /12 12,76                                                   

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97                                                   

te h ologi ká pauza 1 den 8                                                   

od ěd ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62                                                   

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23                                                   

vázá í výztuže 7,5 x 20,41 /12 12,76                                                   

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97                                                   

te h ologi ká pauza 1 den 8                                                   

od ěd ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62                                                   
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11.2.7. Varianta – beton C 30/37, 50% bednění 
Tab. 11.10: Výpočet ceny pro variantu – C 30/37, 50% bednění  

Proces  Do a trvá í - výpočet  Doba v hod 

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23 

vázá í výztuže /  7,5 x 20,41 /12 12,76 

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97 

te h ologi ká pauza 1 den 8 

od ěd ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62 

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23 

vázá í výztuže /  7,5 x 20,41 /12 12,76 

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97 

te h ologi ká pauza 1 den 8 

od ěd ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62 

Celkem hodin 139,15 hod 

Mzdy  Cena - výpočet Cena  

eto ář (114 x 100 x 12) x 1,34 183 312,  Kč 

železář (25 x 110 x 12) x 1,34  ,  Kč 

Celkem mzdy  227 532 Kč 

Bed ě í  plocha m2 Kč/ 2/den dny Celkem 

50% 389 10,19 18   Kč 

Celkem cena  d í ateriál+ zdy+OPN 909 263 Kč 

 
Tab. 11.11: Časový plán na jedno podlaží pro variantu – C 30/37, 50% bednění 

Název či osti Výpočet 
do y trvá í 

Doba v 

hod 

Týd  

1 2 3 4 5 

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23                                                   

vázá í výztuže 7,5 x 20,41 /12 12,76                                                   

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97                                                   

te h ologi ká pauza 1 den 8                                                   

od ěd ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62                                                   

zhotove í ed ě í /  389 x 0,84 / 12 27,23                                                   

vázá í výztuže 7,5 x 20,41 /12 12,76                                                   

eto áž /  96,635 x 0,99 / 12 7,97                                                   

te h ologi ká pauza 1 den 8                                                   

od ěd ě í /  389 x 0,42 / 12 13,62                                                   
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11.2.8. Varianta – beton C 30/37, 33% bednění 
Tab. 11.12: Výpočet ceny pro variantu – C 30/37, 33% bednění 

Proces  Do a trvá í - výpočet  Doba v hod 

zhotove í ed ě í /  259,3 x 0,84 / 12 18,15 

vázá í výztuže /  5 x 20,41 /12 8,50 

eto áž /  64,4 x 0,99 / 12 5,31 

te h ologi ká pauza 1 den 8 

od ěd ě í /  259,3 x 0,42 / 12 9,08 

zhotove í ed ě í /  259,3 x 0,84 / 12 18,15 

vázá í výztuže /  5 x 20,41 /12 8,50 

eto áž /  64,4 x 0,99 / 12 5,31 

te h ologi ká pauza 1 den 8 

od ěd ě í /  259,3 x 0,42 / 12 9,08 

zhotove í ed ě í /  259,3 x 0,84 / 12 18,15 

vázá í výztuže /  5 x 20,41 /12 8,50 

eto áž /  64,4 x 0,99 / 12 5,31 

te h ologi ká pauza 1 den 8 

od ěd ě í /  259,3 x 0,42 / 12 9,08 

Celkem hodin 147,13 

Mzdy  Cena - výpočet Cena 

eto ář (130,13 x 100 x 12) x 1,34 209 249 Kč 

železář (17 x 110 x 12) x 1,34 30 069,6 Kč 

Celkem mzdy  239 319 Kč 

Bed ě í  plocha m2 Kč/ 2/den dny Celkem  

33% 259,3 10,19 19   Kč 

Celkem cena  d í ateriál+ zdy+OPN 899 902 Kč 

 
Tab. 11.13: Časový plán na jedno podlaží pro variantu – C 30/37, 33% bednění 

Název či osti 
Výpočet 

do y trvá í 
Doba v 

hod 

Týd  

1 2 3 4 5 

zhotove í ed ě í /  259,3 x 0,84 / 12 18,15                                                   

vázá í výztuže 5 x 20,41 /12 8,50                                                   

eto áž /  64,4 x 0,99 / 12 5,31                                                   

te h ologi ká pauza 1 den 8                                                   

od ěd ě í /  259,3 x 0,42 / 12 9,08                                                   

zhotove í ed ě í /  259,3 x 0,84 / 12 18,15                                                   

vázá í výztuže 5 x 20,41 /12 8,50                                                   

eto áž /  64,4 x 0,99 / 12 5,31                                                   

technologická pauza 1 den 8                                                   

od ěd ě í /  259,3 x 0,42 / 12 9,08                                                   

zhotove í ed ě í /  259,3 x 0,84 / 12 18,15                                                   

vázá í výztuže 5 x 20,41 /12 8,50                                                   

eto áž /  64,4 x 0,99 / 12 5,31                                                   

te h ologi ká pauza 1 den 8                                                   

od ěd ě í /3 259,3 x 0,42 / 12 9,08                                                   
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11.2.9. Vyhodnocení variant 
Po stanovení počtu dn  a ceny pro každou variantu je vid t, že se celkové ceny závratn  

neliší. Jako nejvýhodn jší se mi jeví varianta s betonem C 20/25, 100% zap jčeného bedn ní 
s dobou trvání 16 dn , která nevychází nejlevn ji, ovšem je provedena v nejkratší dob  a 
zásadní výhodou je efektivní využití pracovních sil, kdy pracovníci budou na dané stavb  
pracovat i v dob  technologické p estávky. O jiné variant  by se dalo uvažovat v p ípad  vyšší 
ceny bedn ní za 1 m2, v takovém p ípad  by se více projevila celková cena u variant s 50% a 
33% zap jčeného bedn ní. 
 
Tab. 11.14: Vyhodnocení variant 

varianta počet d ů cena celkem 

beton C 20/25 100% 16  ,  Kč 

beton C 20/25 50% 20  ,  Kč 

beton C 20/25 35% 23  ,  Kč 

beton C 30/37 100% 16  ,  Kč 

beton C 30/37 50% 18  ,  Kč 

beton C 30/37 35% 19  ,  Kč 

 

11.3. Výkres bednění stropní konstrukce nad 1.NP 

Výkres bedn ní se nachází v p íloze  P 11.1 – Výkres bedn ní stropní konstrukce nad 1.NP. 
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Závěr 
Ve své diplomové práci jsem se v noval optimálním návrhem realizace p ístavby Senior 

centra v Blansku.  
P i návrhu za ízení staveništ  a celého staveništního provozu jsem vycházel z prostorových 

možností oploceného areálu Senior centra. Neuvažoval jsem zde možnost p ípadných zábor  
pozemk  v okolí stavby, které by mohly p edstavovat komunikaci vedoucí ulicí K. H. Máchy 
sm rem k nemocnici v Blansku, či pozemek na p ilehlé západní stran . Tyto zábory by realizaci 
usnadnily a zjednodušily, ovšem je otázkou, jak p íliš by byly ekonomicky výhodné, a 
vzhledem k nedostatku informací o vztazích, podmínkách, provozu na komunikaci, jsem zvolil 
využití pouze prostor  areálu.  

Pro zpracování položkového rozpočtu, propočtu dle THU jsem využil program Build 
Power S, pro časový harmonogram hlavního stavebního objektu pak Microsoft Project. 

Ve své práci jsem dále zpracoval návrh strojní sestavy pro výstavbu objektu p ístavby, 
objektový časový a finanční plán, plán nasazení pracovník , stroj  a mechanism , situaci 
stavby se širšími vztahy v okolí a jednotlivé dopravní trasy pro výstavbu. V technologickém 
p edpisu jsem se zabýval provád ním monolitických konstrukcí hrubé vrchní stavby, kde jsem 
si ut ídil a rozvinul svoje dosavadní znalosti. Technologický p edpis doplňuje také kontrolní a 
zkušební plán. 

Pro vhodný a ekonomický návrh postupu provád ní stropních konstrukcí jsem zpracoval 
rozvahu, kde mi vyšla nejvýhodn ji varianta s použitím betonu C 20/25 se zap jčením 100% 
bedn ní pro stropní konstrukci. Variantu jsem pak využil pro vypracování časového plánu 
objektu. 

Časový plán výstavby hlavního stavebního objektu, který jsem pojal trochu podrobn ji, 
jsem zpracoval s ohledem na postupy prací, technologické p estávky, možnosti za ízení 
staveništ , vyvážení nasazení pracovník  a také s ohledem na své omezené znalosti o n kterých 
činnostech. Období výstavby dle návrhu je stanoveno od 6. b ezna 2017 do 30. ledna 2018. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ : 
NORMY: 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 0212 Geometrická p esnost ve výstavb . Kontrola p esnosti. 
ČSN 73 0210-1 Geometrická p esnost ve výstavb . Podmínky provád ní 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu. Sva itelná betoná ská ocel – všeobecn  
ČSN EN 13670 Provád ní betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 
ČSN EN 12350-1 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odb r vzork  
ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
ČSN EN 12390-2 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošet ování zkušebních t les 
pro zkoušky pevnosti 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních t les 
ČSN EN 14610 - Sva ování a p íbuzné procesy 
 
ZÁKONY, VYHLÁŠKY A NA ÍZENÍ VLÁDY: 
1. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n  
n kterých zákon  (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
2. Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odv tvích a o zm n  n kterých zákon  (energetický zákon) 
3. Zákon č. 183/2006 Sb. a jeho zm na 350/2012 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním 
ádu (stavební zákon) 

4. Zákon č. 184/2006 Sb., o odn tí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavb  
(zákon o vyvlastn ní) 
5. Zákon č. 309/2006 Sb. a jeho zm na 225/2012 Sb. O zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví p i práci. 
6. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek 
7. Zákon č. 185/2001 Sb. a jeho zm na 223/2015 Sb. O odpadech a o zm n  n kterých dalších 
zákon  
8. Zákon č. 477/2001 Sb. a jeho zm na 62/2014 Sb. O obalech a o zm n  n kterých zákon  
(zákon o obalech) 
9. Na ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích 
10. Na ízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní 
prost edí 
11. Na ízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
12. Na ízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 
13. Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci 
14. Na ízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, čistících a desinfekčních prost edk  
15. Na ízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst ní bezpečnostních značek 
a zavedení signál  
16. Na ízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní za ízení 
17. Na ízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací 
18. Na ízení vlády č. 201/2010 Sb., o zp sobu evidence úraz , hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 
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19. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n kterých souvisejících 
zákon  
20. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
21. Zákon č. 201/2012 Sb. a jeho zm na 369/2016 Sb. O ochran  ovzduší. 
22. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny 
23. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prost edí 
24. Vyhláška č. 268/2009 Sb. a její zm na 20/2012 Sb. O technických požadavcích na stavby 
25. Vyhláška č. 501/2006 Sb. a její zm na 431/2012 S. O obecných požadavcích na využívání 
území 
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