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Abstrakt  

Předmětem této diplomové práce je technologie provádění hrubé horní stavby na novostavbě 

bytového domu v Olomouci – Klášterní Hradisko. Obsahem jsou technické zprávy, situace 

stavby a zařízení staveniště, technologické předpisy, bilance zdrojů, časový plán, návrh strojní 

sestavy, kontrola kvality, bezpečnost práce.  
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Abstract  

Subject of this final thesis is the upper gross production technology of apartment building in 

Olomouc – Klášterní Hradisko. This work contain technical reports, site family house, device 

of construction site, technological provisions, overal results, timetable, machine set design, 

monitoring and test plan, occupational safety.  
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Úvod  

Tématem mé diplomové práce je zpracování vybraných částí stavebně-

technologického projektu pro etapu horní hrubé stavby. Tento objekt jsem si vybral, 

především kvůli jeho velikosti, abych si vyzkoušel práci s větší stavbou. Objekt je také 

situován v blízkosti centra města a je tedy nutné dbát zvýšené pozornosti při výběru strojní 

sestavy a práci ovlivňující okolí. V poslední době je realizováno mnoho takovýchto projektů a 

tak mi přišlo vhodné, abych si jako svoji závěrečnou práci vyzkoušel jeho zpracování.  

 

Obsahem této práce je technická zpráva řešeného objektu, technická zpráva zařízení 

staveniště, studie realizace hlavních stavebních etap, technologické předpisy, časové 

plánování, bilance zdrojů, návrh strojní sestavy a kvalitativní požadavky včetně jejich 

zajištění. 

  

Mým cílem není jen kvalitní vypracování závěrečné práce, ale také obohacení sebe 

sama o nové vědomosti, které bych mohl následně uplatňovat ve svém budoucím zaměstnání.   
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1. Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1 Účel objektu 

Projekt se zabývá pavlačovým bytovým domem s 56 byty, který bude určen výhradně 

k bydlení, další funkce se nepředpokládají. Jedná se o samostatně stojící bytový dům o 

žádném podzemním a šesti nadzemních podlažích s byty různých velikostí, částečné sedmé 

podlaží obsahuje ložnicové části mezonetových bytů v 6.NP. První, vstupní podlaží je na 

úrovni terénu, obsahuje garáže a sklepy, nepravidelného půdorysu 95,75 m x 19,565 m, 

s plochou střechou s výškou atiky +18,35 m nad +/- 0,00, která je umístěna na kótě 213,500 m 

n.m. V prvním nadzemním podlaží bude rozmístěno 22 garáží, 58 sklepních kójí, kočárkárny 

a výměníky, ve 2. až 6. NP bude celkem 56 bytů. Bytový dům bude napojen novými 

přípojkami na vodovod, kanalizaci, NN, veřejné osvětlení a teplovod, příjezd je zajištěn 

novým sjezdem z ulice Sokolovská. U bytového domu bude zřízeno 48 nekrytých 

parkovacích stání.  

 

1.2 Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení a řešení vegetačních úprav 

okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu 

Stávající stav: 

Staveniště navrženého bytového domu se nachází na nábřeží řeky Moravy, v blízkosti 

centra Olomouce. Je dostatečně odcloněné od ruchu dopravy stávajícími objekty Střední 

zemědělské školy a Vojenské nemocnice. Je rovinné, nepravidelného východo - západně 

protáhlého tvaru, o rozměrech zhruba 140 x 38 m. 

 

Bytový dám je navržen na místě dvou již nevyužitelných armádních objektů a 

přibližně kopíruje jejich půdorysný tvar. Je vyšší než předchozí objekty, místo původních 

dvou nadzemních podlaží se sedlovou střechou, zde nyní bude objekt se sedmi nadzemními 

podlažími a rovnou střechou. Bude tak tvořit plynulý výškový přechod mezi objekty Střední 

zemědělské školy a Vojenskou nemocnicí na jižní straně, se třemi podlažími a sedlovou 

střechou, a osmi podlažními bytovými domy na straně severní od navrhovaného objektu. 

 

Přístupová komunikace pro vozidla i pěší, kterou zajišťuje nábřežní Sokolovská ulice, 

se dotýká západního okraje staveniště. Podél severní strany staveniště probíhá chodník, 

spojující nábřeží s panelovou zástavbou Černé cesty. 
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Staveniště nemá zvláštní geologické, geomorfologické ani hydrogeologické 

podmínky, není zdrojem nerostů ani podzemních vod, je zátopovým územím (mj. bylo 

zaplaveno při povodni v roce 1997). 

 

Navrhovaný stav: 

Objekt je orientován kolmo k Sokolské ulici, v podélné ose západ – východ, dlouhé 

fasádní strany tedy budou orientovány k severu a jihu. Na jižní stranu jsou situovány byty a na 

severní pavlače a výtahové šachty.   

 

Architektura objektu je založena na průniku dvou základních hmot: vyšší – 

šestipodlažní – tmavá je vložena do nižší – pětipodlažní – světlé, ze které v otevřených 

místech vystupuje. Otvory ve fasádách jsou zpravidla na celou výšku podlaží, jsou různých 

šířek a jsou nepravidelně rozmístěny. Požární pásy mezi byty jsou vytvořeny neotevíravou 

spodní částí francouzských oken. Nepravidelné uspořádání okenních otvorů vytváří 

charakteristický vzhled a mimo to také umožňuje budoucím obyvatelům vyhovět jejich 

individuálním požadavkům na jejich rozmístění. 

 

Dispoziční schéma typického podlaží je tvořeno pavlačí, táhnoucí se podél severní 

fasády domu a na ni napojenými byty, které jsou sestaveny v zásadě tak, že k jihu jsou 

situovány obytné a pobytové místnosti a k severu sociální zázemí. Na zádveří navazuj chodba 

s přístupem do koupelny a na WC, obytný prostor s kuchyňskou nikou je na jižní straně 

ukončen lodžií, dostatečně velkou pro plnění obytných funkcí, v případě lodžií u 

mezonetových bytů v posledním podlaží i s venkovním krbem. Ložnice jsou v meziprostorech 

na jižní i severní straně, je možno je dělit nebo různým způsobem přiřazovat k sousedním 

bytům a vycházet tak vstříc individuálním požadavkům budoucích obyvatel jednotlivých 

bytů. 

 

Vstupní podlaží s podlahou v úrovni terénu obsahuje vstupní a společné prostory, 

garáže a sklepní kóje. Garáže jsou přes vstupní kóje a podélnou vnitřní chodbu spojeny se 

vstupními halami. Na hlavní vstupy do objektu na severní straně navazuje místnost pro kola a 

kočárky a propojení na jižní stranu objektu, k parkovacím stáním, kde je i komora pro 

venkovní úklid a místnost pro motocykly. Schodiště a výtahy jsou v každém podlaží doplněny 

úklidovou místností.   
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Do vstupních hal obou vstupů a následně do všech bytů je zajištěn bezbariérový 

přístup. Vstup do budovy je navržen tak aby byla vodorovná plocha před vstupem, šířky min. 

900 mm, dále bude umístěno vodorovné madlo ve výšce 800 mm, zámek bude umístěn tak 

aby umožňoval bezproblémový průchod hendikepovaného a stejně tak bude umístěno i 

zvonkové tablo. Výtahy jsou navrženy na rozměry odpovídající minimálním požadavkům, 

které jsou – klec min. 1100 x 1400 mm, dveře min. 800 mm, dorozumívací zařízení a ovládací 

panel přístupné z invalidního vozíku, v kabině výtahu bude umístěno sklopné sedátko. 

V případě potřeby je možno byty upravit pro užívání imobilní. Koupelna a WC se v tomto 

případě zvětší o část prostoru vstupního zádveří. 

 

Parkování aut vozíčkářů je umožněno v 16 velkých garážích, dále jsou pro vozíčkáře 

vymezena dvě venkovní parkovací místa. 

 

Součástí terénních úprav okolí jsou i parkové úpravy, v jejich rámci bude provedena 

výsadba dřevin, dále dle povolení dojde k odstranění vzrostlé zeleně. Jedná se o 36 

náletových dřevin s kmeny obvodů 14 – 16 cm. Navrženo je vysazení místně obvyklých 

dřevin do skupin javorů, buků a bříz, se samostatně stojícími vzrostlejšími jedlými kaštany. 

Kompozice bude doplněna několika drobnějšími stálezelenými jehličnany – borovice kleč a 

borovice černá. 

 

Dopravní napojení je navrženo sjezdem z veřejné komunikace na Sokolovské ulici. 

Pomocí tohoto sjezdu budou přístupná parkovací místa ve dvoře objektu i jednotlivé garáže 

v přízemí, které je výškově na úrovni přilehlého terénu. Podél přístupové komunikace do 

dvora bude 12 kolmých stání pro osobní automobily, ve dvoře potom bude dalších 36 a 22 

jednotlivě ze dvora přístupných garáží. 

 

Objekt bude napojen na vodovod, kanalizaci, teplovod, elektro  silnoproudé a 

slaboproudé rozvody, nebude napojen na plyn. 

 

1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění. 

Zastavěná plocha: 

obytný dům:        1 433 m
2 
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Obestavěný prostor: 

základy a vstupní podlaží     5 445 m
3 

2.NP až 5.NP       19 888 m
3 

6.NP        2 481 m
3 

navržený obytný dům celkem:     27 814 m
3 

 

Zatřídění objektu dle JKSO: 

803.5 Domy bytové netypové, 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 

 

Vnitřní plochy: 

Sklepy 1.NP (celkem 56 kójí)      409,46 m
2 

Garáže 1.NP (celkem 22 garáží)     507,99 m
2 

Byty - 2.NP (celkem 14 bytů)     980,34 m
2 

Byty - 3.NP (celkem 14 bytů)    983,02 m
2 

Byty – 4.NP (celkem 14 bytů)     983,38 m
2 

Byty - 5 a 6.NP      1 509,08 m
2 

Byty celkem:        4 455,82 m
2 

 

Lodžie - 2.NP až 5.NP      579,32 m
2 

 

 Pavlačový bytový dům je orientován východo-západním směrem, všechny byty mají 

vstupní prostory na severní straně objektu, hlavní obytný prostor všech bytů je orientován na 

jih. Před objektem není žádná významnější stínící překážka, kvůli níž by bylo zapotřebí 

prokazovat oslunění a osvětlení navržených bytů. 

 

 Sám navržený objekt velmi mírně zastíní nejbližší objekt, panelový obytný dům na 

parc.č. 352, v nejhorším možném posuzovaném bodě na parapetu oken v přízemí, a to v 

posuzovaném dni (1. března) od východu slunce do 9.20 hod, kdy slunce, podle zpracovaného 

diagramu zastínění, stoupne nad atiku navrženého objektu. Zastínění je tedy zcela 

zanedbatelné. 
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1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

Základy: 

Objekt bude založen na základových pasech šířky 900 mm z železobetonu, beton 

C16/20, ocel B500B, v podélném směru 600 mm, podepřených zhruba po třech metrech 

vrtanými pilotami o průměru 900, resp. 600 mm, do hloubky 7 až 8 metrů, piloty budou 

železobetonové, ocelový svařovaný koš a beton C20/25. Pro zvýšení odolnosti betonových 

konstrukcí proti působení CO2 bude použit struskoportlandský cement 400 kg/m
3
. Základová 

deska tl. 150 mm (betonová mazanina C16/20) bude vyztužena svařovanou sítí stykovanou 

přesahem 200 mm v obou směrech (S6,3/150 – 6,3/150). 

 

Příčný nosný systém a poměrně malé rozpony 4,2 a 3,3 m umožňují jednoduché 

konstrukční řešení se zděnými nosnými stěnami a monolitickou železobetonovou stropní 

deskou. 

 

Svislé konstrukce: 

Obvodové stěny jsou navrženy v tloušťce 365 mm z cihel Porotherm 36,5 P+D 

broušená. Vnitřní nosné stěny, resp. stěny mezi byty, jsou v tloušťce 300 mm z cihel 

Porotherm AKU 30 P+D. Zdivo kolem schodišť je z broušených cihel Porotherm 30 CB. 

Příčky, u nichž se předpokládá vedení instalací nebo zavěšování horních skříněk kuchyňských 

linek nebo kotlů ÚT jsou v tloušťce 150 mm, ostatní příčky v tloušťce 100 mm, provedeny 

budou z cihel Porotherm 8 P+D.  

 

Výjimkou je zdivo přízemí – celé 1.NP má monolitické stěny o tl. 200 mm, beton 

C25/30, ocel B550B, jednak ze statických důvodů, jednak proto, že jde o stavbu v zátopové 

oblasti a případná povodeň železobetonovou konstrukci nepoškodí. Železobetonová je také 

celá výtahová šachta, schodiště a prvky pavlačí. 

 

Vodorovné konstrukce: 

U schodiště a pavlačí se kombinují monolitické a prefabrikované díly, pavlače jsou 

např. prefabrikáty, ukládané na konzoly, kotvené do čel příčných nosných stěn pomocí 

systému Isokorb. Podobně jsou od zbytku konstrukce odděleny např. desky teras na jižní 

straně objektu. Stropní desky jsou navrženy v tloušťce 200 mm, beton 16/20, ocel 10216. 
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Povrchy podlah: byty standardně keramická dlažba a laminátová plovoucí podlaha, 

pavlače, komunikační prostory keramická dlažba, garáže a sklepy epoxidový nátěr. 

 

Střecha: 

 Na střešní železobetonové desce bude položen systém jednoplášťové střechy se 

spádovými klíny z polystyrenu a s mechanicky kotvenou střešní fólií. 

 

1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

        Celý objekt je navržen tak, aby splňoval hodnoty součinitele prostupu tepla, 

doporučované dle ČSN 73 0540-2. Pro dosažení optimální tepelné pohody v objektu jsou 

zatepleny i obvodové konstrukce nevytápěného přízemí 100 mm polystyrenu. 

 

Základní hodnoty: 

Obvodová stěna 2. – 6.NP: 

 Omítka 10 mm + 100 polystyren + Porotherm 36,5 P+D + omítka 20   0,18 W/m
2
K 

 Omítka 10 mm + 100 polystyren + Porotherm 36,5 Ti + omítka 20    0,14 W/m
2
K 

 Omítka 10 mm + 265 polystyren + železobeton 200 + omítka 20   0,13 W/m
2
K 

 

Obvodová stěna 1.NP: 

 Omítka 10 mm + 100 polystyren + železobeton 200 + omítka 20   0,33 W/m
2
K 

 

Střecha: 

 Spádový polystyren min. 250 + železobeton 200 + omítka 20   0,14 W/m
2
K 

 

Podlaha nad přízemím: 

 Nášlap 10 mm + podklad bet. 50 + kročej 40 + ŽB 200 + polyst 60 + om  0,33 W/m
2
K 

 

Okna a ostatní vnější výplně otvorů     1,2 až 1,8 W/m
2
K 

Dveře a vrata v 1.NP       2,3 až 3,5 W/m
2
K 

 

1.6 Založení objektu 

Objekt bude založen na základových pasech šířky 900 mm z železobetonu, beton 

C16/20, ocel B500B, v podélném směru 600 mm, podepřených zhruba po třech metrech 

vrtanými pilotami o průměru 900, resp. 600 mm, do hloubky 7 až 8 metrů, piloty budou 
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železobetonové, ocelový svařovaný koš a beton C20/25. Pro zvýšení odolnosti betonových 

konstrukcí proti působení CO2 bude použit struskoportlandský cement 400 kg/m
3
. Základová 

deska tl. 150 mm (betonová mazanina C16/20) bude vyztužena svařovanou sítí stykovanou 

přesahem 200 mm v obou směrech (S6,3/150 – 6,3/150). 

 

1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Jedním ze základních předpokladů při provádění montážních prací je minimalizace 

vlivu činností na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění 

komunikací. Proto používaná mechanizace a stavební stroje musí být v dobrém technickém 

stavu, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být 

dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. V případě, že dojde ke znečištění 

automobilů či jiné mechanizace, tak musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Případně 

musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na zpevněných 

plochách a neměla by nijak ohrožovat nebo omezovat okolí. Pod odstavené stroje budou vždy 

umístěny úkapové vany. 

 

Odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem klimatických 

podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní vody a půdy. Po 

skončení výstavby bude odpad zlikvidován dle předpisů zákona o odpadech předáním k 

likvidaci odborné firmě, která si kontejnery sama odveze. Při převzetí kontejnerů vždy vystaví 

doklad o přejímce odpovědnosti za likvidaci odpadu a tento doklad bude vložen do stavebního 

deníku. 

 

Navržená stavba nemá na životní prostředí žádný vliv: zvýšení intenzity dopravy o 

auta obyvatel domu je zanedbatelné, díky napojení na centrální zdroj tepla nevznikne žádná 

produkce kouřových zplodin ze zdroje tepla pro ústřední vytápění. Stavba je zateplena dle 

požadavků ČSN 73 0540-2.  

   

 Stavba není posuzována podle zákona č.100/2001 Sb, neboť nedosahuje kriterií, 

potřebných pro zařazení mezi záměry, podléhající posouzení nebo vyžadující zjišťovací 

řízení. Plocha navrženého objektu činí 1 433 m
2
, nepřesahuje tedy 3000 m

2
 zastavěné plochy. 

Plocha parkovišť v areálu činí 826 m
2
, nepřesahuje tedy 1000 m

2
. 



28 
 

1.8 Dopravní řešení 

Dopravní napojení je navrženo sjezdem z veřejné komunikace umístěným kolmo na 

vozovku Sokolovské ulice. Pomocí tohoto sjezdu jsou přístupná parkovací místa ve dvoře 

objektu i jednotlivé garáže v přízemí, které je výškově na úrovni přilehlého terénu. Podél 

přístupové komunikace do dvora je 12 kolmých stání pro osobní automobily, ve dvoře pak 

dalších 36, z celkem 48 míst jsou dvě místa vyhrazena pro vozíčkáře, jedno před a druhé za 

branou, navíc z 22 jednotlivých, ze dvora přístupných garáží, jich 16 vyhoví i pro užití 

imobilními. Navržené počty byly v územním řízení ověřeny bilancí statické dopravy, napojení 

na veřejnou komunikační síť. 

 

1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena ve skladbě, zabraňující i případnému 

pronikání radonu z podloží. 

 

 Vzhledem k tomu, že staveniště je v záplavovém území - ze severní strany je 

zaplavováno dvacetiletou a poněkud více stoletou vodou (plocha dvora zemědělské školy ale 

ani stoletou vodou zcela zaplavena není). Stavba je konstrukčně navržena tak, aby odolala ve 

styku s vodou (trvalý stavební materiál), stejně tak její technické vybavení (např. řešení 

výměníkové stanice tepla). Objekt bude mít vypracován povodňový plán, pro dobu stavby 

bude vypracován provizorní povodňový plán.  

 

 Areál se nenachází na poddolovaném nebo seizmickém území ani na území se sesuvy. 

 

1.10 Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 

Obecně technické požadavky jsou v projektu dodrženy. Stavba je navržena v souladu s 

vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhl.č. 492/2006 Sb. 

 

Objekt je bytovým domem ve smyslu § 3 odst. b) vyhl. č.137/1998 Sb. ve znění vyhl. 

č. 491/2006 Sb. a dodržuje její ustanovení o velikostech obytných místností (odst. m),  

vzájemných odstupech staveb, připojení na sítě technického vybavení, požadavky na zajištění 

úniku osob a ostatní požadavky vyhlášky.  

   

Světlá výška obytných místností je 2650 mm, všechny byty jsou řádně prosluněny, 
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sklon schodišťových ramen nepřesahuje 35°, konkrétně u přímého ramene z 1. do 2.NP – 16 x 

184/275 je 33,8°, u dalších ramen hlavního domovního schodiště je stejný s polovičním 

počtem stupňů, u mezonetových bytů má vnitřní schodiště 15 x 197/251, 38,2° - méně než 

požadovaných maximálně 41°. 

 

Francouzská okna mají spodní část pevnou (požární pásy), výška poutce přesahuje 

minimální požadovanou výšku parapetu 850 mm. Výška zábradlí teras i pavlačí je 1100 mm, 

vyhoví i pro hloubku volného prostoru přesahující 12 m. 
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1. Základní informace 

Projekt se zabývá pavlačovým bytovým domem s 56 byty, který bude určen výhradně 

k bydlení, další funkce se nepředpokládají. Jedná se o samostatně stojící bytový dům o 

žádném podzemním a šesti nadzemních podlažích s byty různých velikostí, částečné sedmé 

podlaží obsahuje ložnicové části mezonetových bytů v 6.NP. První, vstupní podlaží je na 

úrovni terénu, obsahuje garáže a sklepy, nepravidelného půdorysu 95,75 m x 19,565 m, 

s plochou střechou s výškou atiky +18,35 m nad +/- 0,00, která je umístěna na kótě 213,500 m 

n. m. Objekt se nachází Olomouci, ulice Sokolovská, k.ú. Klášterní Hradisko 710555, parc.č. 

70; 71; 152. 

 

Staveniště navrženého bytového domu se nachází na nábřeží řeky Moravy, v blízkosti 

centra Olomouce. Bytový dům je navržen na místě dvou již nevyužitelných armádních 

objektů a přibližně kopíruje jejich půdorysný tvar. Jediný přístup na staveniště je zajištěn 

sjezdem z ulice Sokolovská. 

 

1.1 Poloha stavby bytového domu 
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1.2 Dopravní trasa 

Většina dopravy bude realizována v rámci města. Nejpodstatnější složkou bude 

přeprava betonové směsi a návoz zdícího materiálu.  

 

Dopravní trasa pro přepravu betonové směsi s výškovým omezením do 3,5 m. 

 

Alternativní trasa pro přepravu betonové směsi bez omezení.  
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1.3 Katastrální mapy 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

1.4 Seznam dotčených parcel 

Staveniště: 

-Parc.č. 70, k.ú. Klášterní Hradisko 710555, zastavěná plocha a nádvoří, 776 m2, vlastník: 

HORSTAV Olomouc, spol. s r. o., Tovární ul. 1129 / 41a, Olomouc, 772 00. 

-Parc.č. 71, zastavěná plocha a nádvoří, 609 m2, vlastník: HORSTAV Olomouc. 

-Parc.č. 152, ostatní plocha, 3165 m2, vlastník: HORSTAV Olomouc. 

Dočasné staveniště: 

- Parc.č. 31/5 (napojení vodovodní přípojky na řad, kabely NN), ostatní plocha 

(sportoviště a rekreační plocha), 6944 m2, vlastník: ČR, Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00, odloučené 

pracoviště Olomouc, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc, tel. 585 510 160 

Parc.č. 31/45 (napojení a vedení horkovodu), ostatní plocha (ostatní komunikace), 7055 m2, 

vlastník: ČR, Úřad pro zastupování státu 

-Parc.č. 31/46 (kabely NN), ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 243 m2, vlastník: 

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, PSČ: 771 27, MMOl, 

odbor majetkoprávní, odd. evidence majetku, PhDr. Slezáková, tel. 588 488 285. 

-Parc.č. 72/1 (napojení na stoku pod komunikací Sokolovské ulice), ostatní plocha (silnice),  

7268 m2, vlastník: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, 

správce: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 

753/120, 772 11 Olomouc, Mgr. Marcela Miklasová, tel. 585 151 427.  

-Parc.č. 72/5 (křížení chodníka kanalizací),  ostatní plocha (ostatní komunikace), 1599 m2, 

vlastník: Statutární město Olomouc 

-Parc.č. 113 (umístění vodoměrné šachty, kanalizace, kabely NN, kabely O2), ostatní plocha 

(jiná plocha), 1051 m2, vlastník: Statutární město Olomouc 

-Parc.č. 117/2 (soused na severní straně, navržená komunikace pro pěší, vodovod, horkovod, 

kabely NN, kabely O2), ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 338 m2, 

vlastník: ČR, hospodář: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha, Hradčany, 

160 00 - VUSS Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno, Židenice, 615 00, Úsek 

správy nemovité infrastruktury Olomouc, tř. 1.máje 1, 771 11 Olomouc,  
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-Parc.č. 117/7 (soused na severní straně, navržená komunikace pro pěší, vodovod, kanalizace, 

kabely NN, kabely O2), ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 409 m2, 

vlastník: ČR, hospodář: Ministerstvo obrany - VUSS Brno. 

Kabel napojení na metalickou síť O2: 

 ( je veden v trase stávajícího kabelu O2, není předmětem stavebního řízení ) 

 

-Parc.č. 31/3, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 2743 m2, vlastník: Statutární 

město Olomouc 

-Parc.č. 31/41, ostatní plocha (zeleň), 734 m2, vlastník: ČR, Úřad pro zast. státu 

-Parc.č. 31/51, ostatní plocha (zeleň), 53 m2, vlastník: Statutární město Olomouc 

-Parc.č. 113 (viz výše) 

-Parc.č. 117/1, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 1406 m2, vlastník: ČR, 

hospodář: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1 / 5, Olomouc, 

Klášterní Hradisko, 772 00 

-Parc.č. 117/2 (viz výše) 

-Parc.č. 117/3, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 704 m2, vlastník: SJM RSDr. 

Adam Zinovčák a Mária Zinovčáková, Norská 207/16, 779 00 Olomouc - Neředín 

-Parc.č. 117/5, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 69 m2, vlastník: ČR, hospodář: 

Vojenská nemocnice Olomouc 

-Parc.č. 117/6, ostatní plocha (jiná plocha), 11 m2, vlastník: ČR, Úřad pro zast. státu 

-Parc.č. 117/7 (viz výše) 

Sousední parcely staveniště: 

- Parc.č. 31/42 (stávající stanoviště kontejnerů pro domovní odpad, severní strana), 

ostatní plocha (zeleň), 254 m2, vlastník: ČR, Úřad pro zastupování státu 

-Parc.č. 60 (soused na jižní straně), zastavěná plocha a nádvoří, 8462 m2, vlastník: 

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, 779 11, správce: 
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Střední škola zemědělská, U Hradiska 7/4, Olomouc, Klášterní Hradisko, 779 00 

-Parc.č. 72 (soused na jižní straně), zastavěná plocha a nádvoří, 5953 m2, vlastník: ČR, 

hospodář: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1 / 5, Olomouc, 

Klášterní Hradisko, 772 00 

-Parc.č. 117 / 3 (soused na východní straně), ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 

704 m2, vlastník: SJM Zimovčák Adam RSDr. a Zimovčáková Mária RSDr., 

Norská 207/16, Olomouc, Neředín, 779 00 

-Parc.č. 130 (soused na východní straně), ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 1344 

m2, vlastník: ČR, hospodář: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1 / 5, 

Olomouc, Klášterní Hradisko, 772 00 

Všechny parcely jsou k.ú. Klášterní Hradisko 710555, a jsou součástí památkově chráněného 

území. 
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1. Souhrnný rozpočet 

 

 

 
 

 

 

2. Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet pro provedení jednoho dilatačního celku, tedy poloviny podlaží. 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 1 Bytový dům Hradisko 
      

Objekt: 
  

SO01 Bytový dům     
  

    

Rozpočet: 123 Bytový dům Hradisko 
        

Objednatel: 
    

IČO: 
   

  
     

DIČ: 
   

                  

Zhotovitel:   IČO: 
   

  
  

DIČ: 
   

            

Vypracoval:   
          

  

Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 

HSV   
  

6 057 765,24 5 263 950,86 11 321 716,10 

PSV   
  

0,00 0,00 0,00 

MON   
  

0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 
  

0,00 0,00 0,00 
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Ostatní náklady 
  

0,00 1 719 045,95 1 719 045,95 

Celkem 
  

6 057 765,24 6 982 996,81 13 040 762,05 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 13 040 762,05 CZK 

Snížená DPH  
  

15 % 1 956 114,31 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 0,00 CZK 

Zaokrouhlení 
   

-0,36 CZK 

Cena celkem s DPH 
  

    14 996 876,00 CZK 

  
       

  

  
       

  

  v     dne   27.12.2016   
  

  
       

  

  
 

    
 

        

  
 

Za zhotovitele 
  

Za objednatele 
 

  

                  

 

Rekapitulace dílů 
      

         
Číslo Název     Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 336 082,82 1 222 169,75 3 558 252,57 27 

4 Vodorovné konstrukce HSV 3 721 682,42 2 567 390,44 6 289 072,86 48 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 1 474 390,67 1 474 390,67 11 

ON Ostatní náklady ON 0,00 1 719 045,95 1 719 045,95 13 

Cena celkem         6 057 765,24 6 982 996,81 13 040 762,05 100 
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Položkový rozpočet  
 

    
S: 1 Bytový dům Hradisko 

    
O: SO01 Bytový dům 

    
R: 123 Bytový dům Hradisko 

    
           

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka 
Dodávka 
celk. Montáž Montáž celk. 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání       #REF!   #REF!   #REF! 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       3 558 252,57   2 336 082,82   1 222 169,75 

1 311238116R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D 
P15 na MC 10, tl. 300 mm 

m2 102,40000 1 040,00 106 496,00 761,43 77 970,43 278,57 28 525,57 

    4*3,2*8   102,40000             

2 311238213R00 Zdivo POROTHERM 36,5 P+D 
P15 na MC 10, tl. 365 mm 

m2 765,90000 1 247,00 955 077,30 910,22 697 137,50 336,78 257 939,80 

    (32*2+18*8+12*6)*3,2-2*1,5*30-
1*1,5*15-1*2,2*8 

  765,90000             

3 311238128R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU 
SYM P20 na MC 10, tl.300 mm 

m2 988,80000 1 602,00 1 584 057,60 1 247,62 1 233 646,66 354,38 350 410,94 

    10*3,2*16+160*3,2-1*2,2*16   988,80000             

4 317168111R00 Překlad POROTHERM plochý 
115x71x1000 mm 

kus 53,00000 179,50 9 513,50 109,04 5 779,12 70,46 3 734,38 

    Včetně dodávky překladů.         

5 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 
115x71x1250 mm 

kus 14,00000 250,50 3 507,00 153,61 2 150,54 96,89 1 356,46 

    Včetně dodávky překladů.         

6 317168115R00 Překlad POROTHERM plochý 
115x71x2000 mm 

kus 12,00000 348,50 4 182,00 242,55 2 910,60 105,95 1 271,40 

    Včetně dodávky překladů.         

7 317168118R00 Překlad POROTHERM plochý 
115x71x2750 mm 

kus 15,00000 505,00 7 575,00 358,41 5 376,15 146,59 2 198,85 

    Včetně dodávky překladů.         

8 317328112R00 Překlad Porotherm KP XL, š. 
300 mm, délka 3,75 m 

kus 7,00000 6 315,00 44 205,00 5 083,11 35 581,77 1 231,89 8 623,23 

9 317328123R00 Překlad Porotherm KP XL, š. 
365 mm, délka 4,00 m 

kus 7,00000 7 045,00 49 315,00 5 674,98 39 724,86 1 370,02 9 590,14 

10 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na 
MVC 5, tl. 80 mm 

m2 588,80000 437,00 257 305,60 269,82 158 870,02 167,18 98 435,58 

    12,5*3,2*16-0,8*2*32   588,80000             

11 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D 
na MVC 5, tl. 140 mm 

m2 204,80000 556,00 113 868,80 375,66 76 935,17 180,34 36 933,63 

    4*3,2*16   204,80000             

12 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 423 149,77 423 149,77 0,00 0,00 423 149,77 423 149,77 

    Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.         

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       9 221 866,15   3 715 445,85   2 557 638,96 

13 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu 
C 25/30 

m3 620,00000 2 665,00 1 652 300,00 2 315,52 1 435 622,40 349,48 216 677,60 

    (4*32*18+3*12*16)*0,25-5*5*4   620,00000             

14 411351201R00 Bednění stropů deskových, 
podepření, do 3,5m, 5kPa 

m2 2 780,00000 531,00 1 476 180,00 241,36 670 980,80 289,64 805 199,20 

    (4*32*18+3*12*16)-5*5*4   2 780,00000             

15 411351202R00 Odstranění bednění stropů 
deskových do 3,5m, 5kPa 

m2 2 780,00000 158,50 440 630,00 0,00 0,00 158,50 440 630,00 

    (4*32*18+3*12*16)-5*5*4   2 780,00000             

16 411361721R00 Výztuž stropů z oceli 10425 (Bst 
500 S) 

t 77,50000 30 340,00 2 351 350,00 20 759,26 1 608 842,65 9 580,74 742 507,35 

    ((4*32*18+3*12*16)*0,25-
5*5*4)*0,125 

  77,50000             

17 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 352 624,81 352 624,81 0,00 0,00 352 624,81 352 624,81 

    Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.         

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       1 474 390,67   0,00   1 474 390,67 

18 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné 
výšky do 12 m 

t 5 759,33855 256,00 1 474 390,67 0,00 0,00 256,00 1 474 390,67 

Díl: ON Ostatní náklady       1 719 045,95   0,00   1 719 045,95 

19 004111020R Vypracování projektové 
dokumentace  

Soubor 1,00000 440 781,01 440 781,01 0,00 0,00 440 781,01 440 781,01 
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    Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a 
rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i 
náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků 
objednatele. 

        

20 00511 R Geodetické práce  Soubor 1,00000 105 787,44 105 787,44 0,00 0,00 105 787,44 105 787,44 

21 005211080R Bezpečnostní a hygienická 
opatření na staveništi  

Soubor 1,00000 26 446,86 26 446,86 0,00 0,00 26 446,86 26 446,86 

    Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného 
značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a 
poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). 

        

22 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění 
díla 

Soubor 1,00000 881 562,03 881 562,03 0,00 0,00 881 562,03 881 562,03 

    Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, 
v rozsahu obchodních podmínek. 

        

23 005281010R Propagace Soubor 1,00000 264 468,61 264 468,61 0,00 0,00 264 468,61 264 468,61 

    Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména 
náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, 
tiskoviny apod. 
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1. Základní informace 

 

1.1. Základní údaje o stavbě 

 

Stavba:   Bytový dům Klášterní Hradisko 

 

Stavebník:  HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. 

   Tovární 41 A, 772 00 Olomouc 

    IČ:  45195706, DIČ: CZ45195706  

   Tel.: 585 243 716 (718), fax: 585 243 717 

 

Projektant:  Ing.arch. Petr Leinert, Fischerova 34, 779 00 Olomouc 

osvědčení o autorizaci č.j.: 01031/93 vydala ČKA dne 20.4.1993, 

poř.č.: 00940 

 

Místo stavby:  Olomouc - Klášterní Hradisko 

   parc.č. 70, 71 a 152, k.ú. Klášterní Hradisko 710555 

 

Charakter stavby: novostavba 

 

Staveniště:  Parc.č. 70, k.ú. Klášterní Hradisko 710555, zastavěná plocha a nádvoří, 

776 m2, vlastník: HORSTAV Olomouc, spol. s r. o., Tovární ul. 1129 / 

41a, Olomouc, 772 00. 

Parc.č. 71, zastavěná plocha a nádvoří, 609 m2, vlastník: HORSTAV 

Olomouc. 

Parc.č. 152, ostatní plocha, 3165 m2, vlastník: HORSTAV Olomouc.

  

Staveniště navrženého bytového domu se nachází na nábřeží řeky Moravy, v blízkosti 

centra Olomouce. Je dostatečně odcloněné od ruchu dopravy stávajícími objekty Střední 

zemědělské školy a Vojenské nemocnice. Je rovinné, nepravidelného východo - západně 

protáhlého tvaru, o rozměrech zhruba 140 x 38 m. 

 

1.2. Popis stavby 

Projekt se zabývá pavlačovým bytovým domem s 56 byty, který bude určen výhradně 

k bydlení, další funkce se nepředpokládají. Jedná se o samostatně stojící bytový dům o 
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žádném podzemním a šesti nadzemních podlažích s byty různých velikostí, částečné sedmé 

podlaží obsahuje ložnicové části mezonetových bytů v 6.NP. První, vstupní podlaží je na 

úrovni terénu, obsahuje garáže a sklepy, nepravidelného půdorysu 95,75 m x 19,565 m, 

s plochou střechou s výškou atiky +18,35 m nad +/- 0,00, která je umístěna na kótě 213,500 m 

n.m. V prvním nadzemním podlaží bude rozmístěno 22 garáží, 58 sklepních kójí, kočárkárny 

a výměníky, ve 2. až 6. NP bude celkem 56 bytů. Bytový dům bude napojen novými 

přípojkami na vodovod, kanalizaci, NN, veřejné osvětlení a teplovod, příjezd je zajištěn 

novým sjezdem z ulice Sokolovská. U bytového domu bude zřízeno 48 nekrytých 

parkovacích stání.  

Zastavěná plocha: obytný dům:         1 433 m
2 

Obestavěný prostor: základy a vstupní podlaží: 1 433 m2 x (0,85 + 2,95)  5 445 m
3 

   2.NP až 5.NP: 1 566 m2 x (( 4 x 2,95 ) + 0,9 střecha) 19 888 m
3 

   6.NP: 841 m2 x 2,95         2 481 m
3 

   navržený obytný dům celkem:      27 814 m
3 

 

 Nosnou funkci ve vodorovném směru zajišťují u pavlačového bytového domu 

monolitické konstrukce stropů a podlah. Jedná se o bytový dům o 6 nadzemních podlažích 

s pravidelným tvarem, proto bude při jeho realizaci využito principů proudové výstavby. 

Monolitické stropní desky jsou navrženy v tloušťce 200 mm, beton 16/20, ocel 10216.  Stavba 

bude osamocena vzhledem k okolním stavbám.  

 

Objekt bude založen na základových pasech šířky 900 mm z železobetonu, beton 

C16/20, ocel B500B, v podélném směru 600 mm, podepřených zhruba po třech metrech 

vrtanými pilotami o průměru 900, resp. 600 mm, do hloubky 7 až 8 metrů, piloty budou 

železobetonové, ocelový svařovaný koš a beton C20/25. Pro zvýšení odolnosti betonových 

konstrukcí proti působení CO2 bude použit struskoportlandský cement 400 kg/m
3
. Základová 

deska tl. 150 mm (betonová mazanina C16/20) bude vyztužena svařovanou sítí stykovanou 

přesahem 200 mm v obou směrech (S6,3/150 – 6,3/150). 

 

Svislou nosnou funkci budou u objektu plnit nosné stěny z keramických tvárnic 

Porotherm. Obvodové stěny jsou navrženy v tloušťce 365 mm z cihel Porotherm 36,5 P+D 

broušená. Vnitřní nosné stěny, resp. stěny mezi byty, jsou v tloušťce 300 mm z cihel 

Porotherm AKU 30 P+D. Zdivo kolem schodišť je z broušených cihel Porotherm 30 CB. 

Příčky, u nichž se předpokládá vedení instalací nebo zavěšování horních skříněk kuchyňských 
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linek nebo kotlů ÚT jsou v tloušťce 150 mm, ostatní příčky v tloušťce 100 mm, provedeny 

budou z cihel Porotherm 8 P+D.  

 

Výjimkou je zdivo přízemí – celé 1.NP má monolitické stěny o tl. 200 mm, beton 

C25/30, ocel B550B, jednak ze statických důvodů, jednak proto, že jde o stavbu v zátopové 

oblasti a případná povodeň železobetonovou konstrukci nepoškodí. Železobetonová je také 

celá výtahová šachta, schodiště a prvky pavlačí. 

 

1.3. Členění stavby na stavební objekty 

 

Stavební objekty: 

  SO 01 – bytový dům 

 

Inženýrské objekty: 

  SO 11 – vodovodní přípojky, vodoměrná šachta 

  SO 12 – stoka jednotné kanalizace 

  SO 13 – kanalizační přípojky 

  SO 14 – přípojka tepla 

  SO 15 – přípojka NN 

  SO 16 – veřejné osvětlení 

  SO 17 – přípojky slaboproudé 

 

Dopravní objekty a terénní úpravy: 

  SO 21 – sjezd na veřejnou komunikaci, parking, brána 

  SO 22 – chodníky 

  SO 23 – dětské hřiště 

 

2. Popis staveniště 

Staveniště navrženého bytového domu se nachází na nábřeží řeky Moravy, v blízkosti 

centra Olomouce, dostatečně je odcloněné od ruchu dopravy stávajícími objekty Střední 

zemědělské školy a Vojenské nemocnice. Je rovinné, nepravidelného východo - západně 

protáhlého tvaru, o rozměrech zhruba 140 x 38 m. 

 

Přístupová komunikace pro vozidla i pěší, nábřežní Sokolovská ulice, se dotýká 

západního okraje staveniště. Na Sokolovské ulici, ve vzdálenosti cca 70 m severně od 
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napojení staveniště jsou autobusové zastávky MHD. Podél severní strany staveniště probíhá 

chodník, spojující nábřeží s panelovou zástavbou Černé cesty. 

   

Staveniště nemá zvláštní geologické, geomorfologické ani hydrogeologické 

podmínky, není zdrojem nerostů ani podzemních vod, je zátopovým územím (mj. bylo 

zaplaveno při povodni v roce 1997). 

 

Staveniště: 

Parc.č. 70, k.ú. Klášterní Hradisko 710555, zastavěná plocha a nádvoří, 776 m2, 

vlastník: HORSTAV Olomouc, spol. s r. o., Tovární ul. 1129 / 41a, Olomouc, 772 00. 

Parc.č. 71, zastavěná plocha a nádvoří, 609 m2, vlastník: HORSTAV Olomouc. 

Parc.č. 152, ostatní plocha, 3165 m2, vlastník: HORSTAV Olomouc. 

 

Dočasné staveniště: 

Parc.č. 31/5 (napojení vodovodní přípojky na řad, kabely NN), ostatní plocha 

(sportoviště a rekreační plocha), 6944 m2, vlastník: ČR, Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00, odloučené 

pracoviště Olomouc, tř. Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc, tel. 585 510 160 

Parc.č. 31/45 (napojení a vedení horkovodu), ostatní plocha (ostatní komunikace), 

7055 m2, vlastník: ČR, Úřad pro zastupování státu 

Parc.č. 31/46 (kabely NN), ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 243 m2, 

vlastník: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, PSČ: 771 27, 

MMOl, odbor majetkoprávní, odd. evidence majetku, PhDr. Slezáková, tel. 588 488 

285. 

Parc.č. 72/1 (napojení na stoku pod komunikací Sokolovské ulice), ostatní plocha 

(silnice),  7268 m2, vlastník: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 

Olomouc, správce: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, 

Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc, Mgr. Marcela Miklasová, tel. 585 151 427. 

Parc.č. 72/5 (křížení chodníka kanalizací),  ostatní plocha (ostatní komunikace), 1599 

m2, vlastník: Statutární město Olomouc 

Parc.č. 113 (umístění vodoměrné šachty, kanalizace, kabely NN, kabely O2), ostatní 

plocha (jiná plocha), 1051 m2, vlastník: Statutární město Olomouc 

Parc.č. 117/2 (soused na severní straně, navržená komunikace pro pěší, vodovod, 

horkovod, kabely NN, kabely O2), ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 338 
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m2, vlastník: ČR, hospodář: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha, Hradčany, 

160 00 - VUSS Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno, Židenice, 615 00, Úsek správy 

nemovité infrastruktury Olomouc, tř. 1.máje 1, 771 11 Olomouc,  

Parc.č. 117/7 (soused na severní straně, navržená komunikace pro pěší, vodovod, 

horkovod, kabely NN, kabely O2), ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 409 

m2, vlastník: ČR, hospodář: Ministerstvo obrany - VUSS Brno. 

 

Kabel napojení na metalickou síť O2: 

( je veden v trase stávajícího kabelu O2, není předmětem územního řízení ) 

 

Parc.č. 31/3, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 2743 m2, vlastník: 

Statutární město Olomouc 

Parc.č. 31/41, ostatní plocha (zeleň), 734 m2, vlastník: ČR, Úřad pro zast. Státu 

Parc.č. 31/51, ostatní plocha (zeleň), 53 m2, vlastník: Statutární město Olomouc 

Parc.č. 113 (viz výše) 

Parc.č. 117/1, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 1406 m2, vlastník: ČR, 

hospodář: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1 / 5, Olomouc, Klášterní 

Hradisko, 772 00 

Parc.č. 117/2 (viz výše) 

Parc.č. 117/3, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 704 m2, vlastník: SJM 

RSDr. Adam Zinovčák a Mária Zinovčáková, Norská 207/16, 779 00 Olomouc – 

Neředín 

Parc.č. 117/5, ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha), 69 m2, vlastník: ČR, 

hospodář: Vojenská nemocnice Olomouc 

Parc.č. 117/6, ostatní plocha (jiná plocha), 11 m2, vlastník: ČR, Úřad pro zast. Státu 

Parc.č. 117/7 (viz výše) 

 

Sousední parcely staveniště: 

Parc.č. 31/42 (stávající stanoviště kontejnerů pro domovní odpad, severní strana), 

ostatní plocha (zeleň), 254 m2, vlastník: ČR, Úřad pro zastupování státu 

Parc.č. 60 (soused na jižní straně), zastavěná plocha a nádvoří, 8462 m2, vlastník: 

Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, 779 11, správce: 

Střední škola zemědělská, U Hradiska 7/4, Olomouc, Klášterní Hradisko, 779 00 
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Parc.č. 72 (soused na jižní straně), zastavěná plocha a nádvoří, 5953 m2, vlastník: ČR, 

hospodář: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1 / 5, Olomouc, Klášterní 

Hradisko, 772 00 

Parc.č. 117/3 (soused na východní straně), ostatní plocha (sportoviště a rekreační 

plocha), 704 m2, vlastník: SJM Zimovčák Adam RSDr. a Zimovčáková Mária RSDr., 

Norská 207/16, Olomouc, Neředín, 779 00 

Parc.č. 130 (soused na východní straně), ostatní plocha (sportoviště a rekreační 

plocha), 1344 m2, vlastník: ČR, hospodář: Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo 

nám. 1 / 5, Olomouc, Klášterní Hradisko, 772 00 

 

Všechny parcely jsou k.ú. Klášterní Hradisko 710555, a jsou součástí památkově chráněného 

území. 

 

3. Popis stavebních objektů 

SO 01 – Bytový dům 

 Jde o samostatně stojící bytový dům o žádném podzemním a šesti nadzemních 

podlažích, nepravidelného půdorysu 95,75 m x 19,565 m, s plochou střechou s výškou atiky + 

18,35 m nad +/- 0,00, která je umístěna na kótě 213,500 m.n.m. V prvním nadzemním podlaží 

bude 22 garáží, 58 sklepních kójí, kočárkárny a výměníky, ve 2. až 6. NP bude celkem 56 

bytů. Bytový dům bude napojen novými přípojkami na vodovod, kanalizaci, NN, veřejné 

osvětlení a teplovod, příjezd je zajištěn novým sjezdem z ulice Sokolovská. U bytového domu 

bude zřízeno 47 nekrytých parkovacích stání. 

Zastavěná plocha: obytný dům:         1 433 m2 

Obestavěný prostor: základy a vstupní podlaží: 1 433 m2 x (0,85 + 2,95)  5 445 m3 

   2.NP až 5.NP: 1 566 m2 x (( 4 x 2,95 ) + 0,9 střecha) 19 888 m3 

   6.NP: 841 m2 x 2,95         2 481 m3 

   navržený obytný dům celkem:      27 814 m3 

 

SO 11 – vodovodní přípojky, vodoměrná šachta 

 Zásobování bytového domu spotřební a požární vodou pro vnitřní požární hydranty je 

navrženo vodovodními přípojkami. Potřeba požární vody pro vnější požární zásah bude kryta 

odběrem ze stávajícího hydrantu, osazeného na konci stávajícího řadu. 

 

 Pro každý vchod bude zřízena samostatná vodovodní přípojka. Napojení přípojek 

navrtávacími pasy na stávající řad  LT DN 100 mm, ukončený u protilehlého panelového 
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domu na pozemku parc.č. 113 v k.ú. Klášterní Hradisko. Měření odběru vody ve vodoměrné 

šachtě společné pro obě přípojky. Od napojení na řad budou potrubí obou přípojek vedena 

souběžně ve směru kolmo k navrženému bytovému domu. Ve vzdálenosti 10 m od napojení 

na řad je vhodný prostor pro umístění vodoměrné šachty. Zde bude na každé přípojce osazen 

domovní vodoměr pro Qn = 6,0 m3/hod. 

 

 Za vodoměrnou šachtou potrubí obou přípojek přechází do směru souběžného 

s navrženou budovou. Na úrovni vchodů se trasa obou přípojek lomí a pokračuje kolmo 

k budově.  

  VP1- Pe  63,0 x5,8 mm  ...............................................................................   39,0 m 

  VP2 - Pe  63,0 x5,8 mm ................................................................................. 47,0 m 

 

 Vodovodní přípojky budou provedeny z potrubí  Pe 100 SDR 11 63,0 x 5,8 mm. 

Napojení přípojek navrtávacími pasy pro LT potrubí DN 100 mm, výstup DN 50 mm. Za 

navrtávacím pasem bude šoupátkový uzávěr se zemní soupravou. 

 

 Vodoměrná šachta bude umístěna v pozemku s nezpevněným povrchem, bez 

dopravního provozu. Monolitická šachta z vodostavebního betonu, půdorysný rozměr 1,8 x 

1,5 m. Šachta bude opatřena stupadly, poklop litinový uzamykatelný. Na potrubí přípojek 

budou instalovány vodoměry pro Qn = 6,0 m3/hod . Osazení vodoměrů do vodoměrné 

soupravy s kohouty, šroubením filtrem a zpětnou klapkou. 

 

SO 12 – stoka jednotné kanalizace 

V bytovém domě budou vznikat odpadní vody splaškového charakteru z domácností a 

vody dešťové neznečištěné, ze střech navrženého domu, komunikace a parkoviště. Odpadních 

vody splaškové a dešťové budou odváděny do kanalizace města Olomouce nově navrženou 

stokou jednotné kanalizace. 

 

 Kanalizační stoka je navržena z kameninových trub DN 250 a DN 300 mm. Hluboké 

založení sběrače D umožňuje dosažení dostatečného spádu u navržené kanalizační stoky. 

V prvním úseku navržené stoky  bude stoka uložena ve sklonu, který je daný hloubkou 

založení stávající stoky a hloubkou potřebnou pro sklon nivelety alespoň 10 ‰ podél 

bytového domu, přičemž na konci navržené stoky je uvažováno s hloubkou 2,0 m.   
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 Napojení navržené stoky do sběrače D -  profil ATYP10 276/230. Sběrač se nachází 

pod komunikací v Sokolovské ulici. Napojení ve stávající šachtě. V podestě stávající šachty 

bude proveden žlab o poloměru připojované stoky. Žlab bude opatřen keramickým nebo 

čedičovým obkladem. 

 

 Podél bytového domu bude navržená stoka uložena souběžně s budovou, pod 

komunikací. Zde se na stoku napojí přípojky dešťových svodů a uličních vpustí. V úseku 

mimo souběh s navrženým domem je trasa stoky daná polohou šachty na stávající stoce. 

 

 Na navržené stoce budou v místech změny sklonu a trasy osazeny kontrolní šachty 

betonové prefabrikované D=1000 mm, tl. stěny 120 mm. Šachty budou kryty litinovými 

poklopy, únosnost poklopů dle místa osazení šachet. 

    

SO 13 – kanalizační přípojky 

Pro každý vchod bude zřízena samostatná kanalizační přípojka profilu DN 200 mm, 

odvádějící společně splaškové i dešťové vody.  Ve vzdálenosti cca 1,5 m od budovy bude na 

každé přípojce  kontrolní plastová šachta D = 425 mm. 

 

 Uliční vpusti budou na navrženou kanalizační stoku napojeny přípojkami DN 150 mm. 

Napojení na odbočky 300/150 mm.  

 

 Přípojky budou provedeny z kanalizačních trub plastových , hladkých – KG , profil 

potrubí DN 150 mm a DN 200 mm,  tuhost SN 8. Napojení přípojek na stoky pomocí 

odboček 300/150(200) - 45˚, dále napojení do koncové šachty kanalizační stoky.  

 

SO 14 – přípojka tepla 

Přípojka bude provedena z předizolovaného potrubí (bezkanálové provedení), která je 

napojena na stávající horkovodní síť v blízkosti objektu. Určení napojovacího místa pro 

napojení přípojky bytového domu  na stávající horkovodní síť provede zpracovatel projektové 

dokumentace v lokalitě Hradisko Energoprojekta Přerov. 
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SO 15 – přípojka NN 

 Napojená nových odběrných míst bude provedeno novým kabelovým vedením NN 0,4 

kV typu 2x AYKY 3x240+120 mm
2
 přes rozpojovací skříně SR 501 u jednotlivých vchodů 

bytového domu.   

 

SO 16 – veřejné osvětlení 

Pro napojení nového venkovního osvětlení (VO) budou využity vybudované rozvody 

osvětlení v dané lokalitě, které jsou ve správě odboru dopravy MSK MmOl. 

 

Osvětlení park. svítidly 1x70W, ocel. stožáry, výška 4,5m. 

 

Propojení kabelem CYKY 4x16 a uzem. vodičem FeZn 10. 

 

SO 17 – přípojky slaboproudé 

Přípojka na SEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

Připojovacím bodem na metalickou síť bude pro nový bytový dům stávající síťový 

rozvaděč SR 33, který je umístěn mezi domem č.p. 19 na ulici Černá cesta a hřištěm. Od SR 

33 bude položen nový zemní metalický kabel typu TCEPKFLE směrem k novému bytovému 

domu. Spolu s kabelem budou do výkopu připoloženy i dvě HDPE trubky 40/33 mm. 

Kabelová trasa v zemi bude vedena ve stávající trase kabelů Telefónica O2, a.s až do místa 

odbočení k objektu č.parc. 129.  Dále bude provedena nová kabelová trasa která bude 

zakončena v účastnických rozvaděčích ÚR ( skříň MIS 1), které budou umístění na venkovní 

fasádě vedle jednotlivých vchodů do novostavby bytového domu.  

 

Připojovacím bodem č. 1 na optickou síť společnosti Telefónica O2 je trasa optického 

kabelu podél ulice Sokolovská.  Z této trasy bude provedena odbočka směrem 

k napojovanému objektu. Nová trasa bude vedena na v zemi, optický kabel bude v zemi 

uložen v kabelové chráničce a bude zatažen do optického rozvaděče OR, který bude podobně 

jako UR umístěn ve stěně vedle vchodu. Napojovacím bodem č. 2 na optickou síť bude dále 

místo odbočky stávající kabelové trasy k objektu č.parc. 129, kde nyní vede i optický kabel 

OK Telefónica O2.  
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Přípojka na SEK společnosti UPC, a.s. ( dříve FORCOM NET) 

Připojovacím bodem na síť společnosti ( UPC, a.s.) – kabelová televize – je dům par. 

č. 352, kde je nyní zakončena stávající síť SEK této společnosti. 

 

 Od tohoto domu bude směrem k prostřednímu vchodu novostavby bytového domu 

proveden nový výkop, ve kterém budou uloženy dvě chráničky HDPE 40/33 pro zatažení 

optických a metalických kabelů. Obě chráničky budou zakončeny v rozvaděči na stěně vedle 

prostředního vchodu do budovy podobně jako kabely Telefónica O2, nebo budou zataženy až 

do místnosti s datovým rozvaděčem.  

 

Přeložky stávajících SLP vedení a systémů  

V souvislosti s výstavbou tohoto nového objektu může dojít k vyvolaným přeložkám 

slaboproudých podzemních – případně nadzemních – sítí. Jedná se např. o vedení TLF kabelů 

společnosti Telefónica O2 Czech Republic , kabelové televize, TLF kabelů VUSS a případně 

jiných. Potřeba přeložek těchto sítí vyplyne z příslušných vyjádření správců těchto sítí 

k tomuto stupni projektové dokumentace.  

 

SO 21 – sjezd na veřejnou komunikaci, parking, brána 

Bude se jednat o pozemní komunikaci propojující, veřejnou komunikaci na ulici 

Sokolovská s garážovým stáním a dlážděnými parkovacími místy. Komunikace bude 

rovnoběžná s realizovaným objektem a bude celá nová. Kryt vozovky bude z živice. Jako 

podklad bude využit makadam užitý jako zpevněné plochy pro užívání staveniště.  

 

Parkovací místa budou vydlážděny zámkovou dlažbou, pokládanou na zhutněný 

podklad tvořený vrstvou štěrku a písku. 

 

Před vjezdem na hlavní parkoviště a ke vjezdu do garáží bude instalována elektronická 

závora reagující na čipové karty. 

 

SO 22 – chodníky 

Chodníky budou realizovány nové. U již existujících dojde k jejich kompletnímu 

odstranění, včetně podkladu a následně k vytvoření nového podkladu. Podklad bude tvořen 

pískovým ložem. Povrch chodníků bude z betonových dlaždic 30 x 30 cm včetně zapuštěných 

obrubníků.  



53 
 

SO 23 – dětské hřiště 

V prostorech dětského hřiště bude realizováno pískoviště a prolézačky se skluzavkou 

ve tvaru parní lokomotivy. Dále zde budou umístěny dvě lavečky a odpadkový koš. Celé 

dětské hřiště bude realizováno včetně oplocení. 

 

4. Studie technologických etap  

4.1. Zemní práce 

4.2. Základové konstrukce 

4.3. Hrubá vrchní stavba 

4.4. Dokončovací práce 

 

4.1. Zemní práce 

4.1.1. Obecné informace o procesu 

- Úprava pozemku - odstranění křovin, stromů, vyčištění od odpadu 

- Shrnutí ornice 

- Vyznačení objektu geodetem - vytyčení stavby a zřízení laviček, vytyčení stavební jámy a 

rampy, vytyčení rýh 

 -Výkopové práce - výkop stavební jámy, výkop rýh 

- Začištění výkopu a provedení protiopatření proti dešťové vodě 

- Charakteristika zeminy (její zatřízení) 

 

Odstranění křovin a stromů 

Před započetím zemních prací budou z parcely odstraněny keře a stromy, které budou 

přímo překážet stavebním prací. Stromy, které budou na parcele zachovány, budou 

zabezpečeny pomocí dřevěných desek do výšky 2,5m. Keře a stromy budou odstraněny 

pomocí motorové pily a sekery. Při provádění kácení je třeba dodržet patřičné normy – viz. 

BOZP. 

 

Sejmutí ornice 

Sejmutí ornice bude provedeno z plochy 892 m² a to do hloubky 0,1 m. Objem 

vytěžené ornice činí 89,2 m³. Ornice bude v celém objemu ponechána na staveništi a použita 

k úpravě pozemku po dokončení stavebních prací. Na sejmutí ornice bude použit rypadlo-

nakladač New Holland B90B. 
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Vytýčení zemních prací 

Měřičské práce lze zahájit po skončení hrubých terénních úprav. Vytýčení bude 

provedeno teodolitem. Geodetické signály je třeba pojistit tak, aby byly použitelné až do 

konce výstavby objektu. Podrobným vytýčením objektu se rozumí vytýčení rozměrů ve 

vodorovném i svislém směru. Použijeme k tomu lavičky umístěné od objektu cca 2,0 m. 

Lavičky se doplní hřebíky a napnutou šňůrou k přesnému vytýčení rohů budovy, ty se pak za 

pomocí olovnice zajistí vytyčovacími kolíky. Z hlavní polohové čáry či z její odsunuté 

rovnoběžky se na lavičky přenesou všechny důležité míry charakterizující objekt. Lavičky 

budou umístěny tak, aby vytvářely vodorovnou rovinu. K měření hloubky výkopu od roviny 

laviček se používá laťový kříž osazený při osovém kolíku. 

 

Stavební jáma 

Výkop je nepažený ve sklonu 45°. Rozměry a tvar stavební jámy viz. stavební 

výkresy. Objem vytěžené zeminy z hloubení jámy činí 150,3 m³. Zemina je písčitá hlína třída 

těžitelnosti 2. Těžbu zeminy bude provádět rypadlo-nakladač New Holland B90B, pro odvoz 

zeminy bude použit nákladní automobil Tatra T815-231 S25/340 o objemu korby 9,0 m³. 

Pojezd nákladního automobilu dle schématu výkopu. Vytěžená zemina bude uložena na 

pozemku stavby. 

 

Vyhloubení základových rýh a patek 

Bude provedeno stejným způsobem jako stavební jáma. Budou použity stejné stavební 

stroje a stejné principy. Viz výkres výkopů rýh a patek. Objem vytěžené zeminy činí 134,2 

m³. 

 

Začištění výkopu a provedení protiopatření proti dešťové vodě. 

 

Dočištění dna provedou ručně dělníci pomocí lopat a krumpáčů v mocnosti max. 100mm. 

 

Kolem stavební jámy bude vykopán odvodňovací příkop, pro případný odvod vody od 

stavební jámy. Na dně stavební jámy bude po obvodě vykopán žlab pro záchyt dešťové vody. 
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4.1.2. Výkaz výměr 

Označení m
3 

m
3
 nakypřený Ponecháno na staveništi m

3
 Odvezeno m

3
 

Ornice 89,2 107,1 107,1 0 

Zemina – jáma 150,3 172,8 50 122,8 

Zemina – základy 134,2 163,7 0 163,7 

 

4.1.3. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Standardní vybavení pro zhotovení dřevěných laviček a jiné menší práce: pila, kladiva, 

palice, sekera, hřeby atd. 

 

Pro rozměření délek: ocelová pásma cejchovaná, nivelační přístroj (popřípadě 

Teodolit) s předepsanou přesností, měřičské latě, hranol, výtyčky, patky, kalkulačka. 

 

Pro začišťování nebo hloubení objemově malých výkopů: kolečka, lopaty, šňůry, 

ochranné pomůcky. 

 

Prodlužovací kabely, světlomety, stojany na vyvěšení kabelů a světel. 

 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro řidiče: přilba při 

pohybu mimo kabinu stroje, pracovní reflexní oděv, pevná obuv, chrániče sluchu. 

 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro ostatní dělníky: 

pracovní reflexní oděv, obuv s ocelovou výstuhou, chrániče sluchu, přilba, pracovní rukavice. 

 

Doporučené ochranné prostředky jsou pro všechny pracovníky jsou: ochranné brýle, 

respirátor. 

 

Stroje: Nákladní automobil 2x Tatra T815-231 S25/340 (2 krát) 

  Šířka:         2 550 mm 

  Celková délka:       7 660 mm 

  Vnější průměr zatáčení:      20 000 mm 

  Objem korby:        9 m
3
 

  Největší tech. příp. hmotnost naložené jízdní soupravy:  68 500 kg 
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                 Rypadlo-nakladač New Holland B90B 

  Provozní hmotnost   8,34 t 

Výkon motoru    71 kW 

Šířka lopaty    2,25 m 

Objem lopaty    1 m³ 

Trhací síla násady.   6,296 kN 

Vodorovný dosah   3,54 m 

Hloubka bagrování   5,55 m 

Max. discharge height  2,79 m 

  

4.1.4. Pracovní četa 

Na provádění zemních prací bude dohlížet hlavní stavbyvedoucí. Dále bude dohlížet, 

aby veřejné komunikace byly čisté. Toto čištění bude prováděno pravidelně každý den a bude 

stvrzeno ve stavebním deníku. Aby bylo omezeno znečišťování komunikací, bude na 

staveništi zajištěno čištění podvozků nákladních a jiných automobilů. 

 

Výčet pracovníků:  

1 geodet 

1vedoucí čety 

1 pracovník pro obsluhu rypadlo-nakladače 

2 řidič nákladního automobilu 

5 pomocných pracovníků 

 

4.1.5. Kontrola kvality 

4.1.5.1. Kontrola vstupní 

Provede se kontrola projektové dokumentace, kontrola geodetických bodu a jejich 

shoda s PD. Dále bude provedena kontrola technického stavu strojů. Před započetím 

samotných výkopových prací se provede kontrola polohy stávajících inženýrských sítí. 

Provede se kontrola umístění laviček. 

 

4.1.5.2. Kontrola mezioperační  

V průběhu stavby bude kontrolován průběh výkopových prací, zejména pak výšky a 

poloha prováděného výkopu, tyto hodnoty se budou zapisovat do stavebního deníku. Bude 

provedena kontrola sejmutí ornice v celé tloušťce. Kontrola neporušenosti stavebních laviček. 
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Bude se kontrolovat hloubka, šířka a kolmost rýh, rovinnost a čistota dna jámy. Před 

odjezdem ze staveniště se zkontroluje čistota strojů. 

 

4.1.5.3. Kontrola výstupní 

Za přítomnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a stavbyvedoucího bude 

zkontrolováno po ukončení zemních prací, přeměřením hloubka dna stavební jámy, sklony 

svahů a vodorovnost dna, dále hloubka dna základových pasů a patek, vodorovnost a úprava 

základové spáry. Toto bude zapsáno do stavebního deníku.  

 

Ověření předpokládaných vlastnosti zeminy v úrovni základové spáry bude provedeno 

před zahájením prací na základových pasech a patkách. To znamená po urovnání a zhutnění 

celé plochy. Bude provedena kontrola únosnosti základové spáry. Minimální únosnost 350 

kPa. Kontrola rovinnosti bude zkontrolována nivelačním strojem na bodech v rastru cca 3x3m 

a odchylka nesmí přesáhnout ± 3 cm od požadované výškové úrovně. Kontrola polohy bude 

provedena vytýčení polohy obvodu základových pasů a patek oprávněnou a způsobilou 

osobou. O vytýčení stavby na dno výkopu bude proveden protokol. O výsledcích zkoušek 

budou vystaveny protokoly a výsledky zapsány do stavebního deníku 

 

4.1.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Při provádění bude dodrženo zejména  

- nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 

nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito 

pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za 

podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a které zahrnují vytýčení tras 

technické infrastruktury (dále jen „zemní práce“). 

Provádění výkopových prací 

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 

Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 

staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 

opatření k zajištění jejich stability. 
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2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 

hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; 

hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich 

koncentrace. 

 

3. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 

při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu 

nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 

stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 

pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

 

4. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 

jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 

nepokračuje v práci se strojem. 

 

5. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, 

aby se vzájemně neohrožovaly. 

 

6. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 

výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 

uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí 

být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

 

7. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 

přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

 

8. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 

nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 

bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost 

fyzických osob u výkopů. 

 

9. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 

musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
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10. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 

hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

  

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 

výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není 

stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před 

zahájením prací. 

 

2. Pod stěnou nebo  svahem  stroj   pojíždí nebo  vykonává pracovní  činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

 

3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

 

4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 

tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 

 

5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se 

při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 

prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické 

osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

 

6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno 

v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 

obsluhy. 

 

7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 

popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 

souladu s návodem k používání. 
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8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 

výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

 

9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 

nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 

 

10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

 

11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno: 

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 

b) urovnávat terén otáčením lopaty, 

 

12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 

zeminy. 

 

13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 

podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání 

zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 

 

4.2. Základové konstrukce (Základy a základová deska) 

4.2.1. Obecné informace o procesu 

Před začátkem provádění základů se musí zkontrolovat základová spára. Poté bude 

sestaveno tradiční bednění. Do bednění se nejprve udělá podkladní prostý beton, který 

necháme den zatuhnout. Po zatuhnutí provedeme armování. Do takto připraveného bednění 

dopravíme beton z betonárky. Jako podkladní beton bude použit beton B12,5, tloušťka 

podkladního betonu bude 100 mm. Vlastní základ bude tvořen z betonu C20/25, výztuž ocel 

B500 – 10505 (R), stupeň prostředí XC1, minimální krytí výztuže 25 mm. 

 

4.2.2. Pracovní postup 

Zaměření a vytýčení prostoru pro stavbu bednění a následnou betonáž. Položení zemnících 

pásů. 

 

 

 

http://www.naseinfo.cz/search/tags/stavba?query=stavba
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Podklad 

 Suchý rovný, začištěný do roviny. Podklad pro základové pasy bude tvořen 10 cm 

silnou vrstvou vyrovnávacího betonu třídy B12,5. Po vytvoření této vrstvy bude následovat 2 

denní technologická přestávka. 

 

Zhotovení bednění 

 Pro konstrukci bednění bude použito smrkového dřeva (rozpěrky, vzpěry, svlaky, 

desky). Jako spojovacího materiálu bude použito hřebíků, rádlovacího drátu a kramlí. Na 

vyrovnávací vrstvu betonu se položí dolní stahovací trámy, na ně se uloží bednící desky, ty se 

zajistí vzpěrami a rádlovacím drátem, poté se vloží horní stahovací trámy a provede se jejich 

zabezpečení. Je třeba dbát na správnost vnitřních rozměrů bednění, rovnost a tuhost bednění. 

 

Vyztužování 

Armování bude provedeno přímo do bednění z armovací oceli různých průměrů dle 

výkresu uložení výztuže. Tvarování provedou vyškolení pracovníci – železáři. Je třeba 

dodržet min. tloušťky krytí pro prostředí XC1 přesným uložením výztuže. Výztuž bude 

uložená tak, aby bylo zajištěno minimální krytí 25 mm. Pro pohybu po výztuži budou zřízeny 

lávky.  

 

Betonáž, přeprava betonu 

 Beton bude vyráběn v betonárce a dovezen na stavbu pomocí domíchávače a 

čerpadlem. Při ukládání je potřeba dbát na dodržení výšky shozu, která nesmí překročit 1,5m. 

Při ukládání do dřevěného bednění je třeba dbát na dostatečné provlhčení konstrukce bednění. 

Po uložení do bednění bude beton vibrován ponorným vibrátorem. Je třeba dbát na dokonalé 

provibrování. Hlavici nutno ponořovat pomalu a svisle. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí 

překročit 1,25 x délky hlavice a musí proniknout do předcházející vrstvy do hloubky cca 50-

100mm. Hutníme do té doby, než dojde k vyplavování cementu na povrch. 

 

Ošetřování betonu 

 Beton bude nutno ošetřovat po dobu 6 dnů kropením pilin na povrchu základů nebo 

použít vhodný nástřik např. Ochranal. Rovněž je možné použít pro ošetření různé textilie, 

které se budou po dobu zrání betonu kropit nebo použít PET folie. Při zpracování, zhutňování 

a ošetřování je nutno dodržet ČSN 73 24 00. 
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Odbednění  

 Odbednění bude možné provést po částečném zatvrdnutí betonu, zhruba po uplynutí 7 

dnů 

 

Obsypání základů 

Bude provedeno obsypání základů a zhutnění navezené zeminy a její srovnání. 

 

Zhotovení bednění pro desku 

 Pro konstrukci bednění bude použito smrkového dřeva (vzpěry, svlaky, desky). Jako 

spojovacího materiálu bude použito hřebíků, rádlovacího drátu a kramlí. Na upravenou 

zeminu se po obvodu budoucí konstrukce položí dolní stahovací trámy, na ně se uloží bednící 

desky, ty se zajistí.  Je třeba dbát na správnost vnitřních rozměrů bednění, rovnost a tuhost 

bednění. 

 

Vyztužování  

 Armování bude provedeno přímo do bednění z armovací oceli různých průměrů dle 

výkresu uložení výztuže. Tvarování provedou vyškolení pracovníci – železáři. Je třeba 

dodržet min. tloušťky krytí pro prostředí XC1 přesným uložením výztuže. Výztuž bude 

uložená tak, aby bylo zajištěno minimální krytí 25 mm. 

 

Betonáž, přeprava betonu pro desku 

 Beton bude vyráběn v betonárce a dovezen na stavbu pomocí domíchávače a 

čerpadlem. Při ukládání je potřeba dbát na dodržení výšky shozu, která nesmí překročit 1,5m. 

Při ukládání do dřevěného bednění je třeba dbát na dostatečné provlhčení konstrukce bednění. 

Po uložení do bednění bude beton vibrován ponorným vibrátorem. Je třeba dbát na dokonalé 

provibrování. Hlavici nutno ponořovat pomalu a svisle. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí 

překročit 1,25 x délky hlavice a musí proniknout do předcházející vrstvy do hloubky cca 50-

100mm. Hutníme do té doby, než dojde k vyplavování cementu na povrch. 

 

Ošetřování betonu 

 Beton bude nutno ošetřovat po dobu 6 dnů kropením pilin na povrchu základů nebo 

použít vhodný nástřik např. Ochranal. Rovněž je možné použít pro ošetření různé textilie, 
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které se budou po dobu zrání betonu kropit nebo použít PET folie. Při zpracování, zhutňování 

a ošetřování je nutno dodržet ČSN 73 24 00. 

  

Odbednění 

 Odbednění bude možné provést po částečném zatvrdnutí betonu, zhruba po uplynutí 7 

dnů. 

 

4.2.3. Výkaz výměr 

Základy budou zhotoveny z železobetonu třídy C 20/25. Ocel třídy B500 – 10505 (R), 

hlavní výztuž bude z profilů R 14 a třmínky z profilu R 6. Výztuž bude podkládaná 

distančními podložkami, aby neležela přímo na podkladním betonu a bylo zajištěno dané krytí 

výztuže ve vodorovném i svislém směru. 

 

Kubatury:  

Vzákladů =    120 m
3
  

Vpodkladní desky =   40 m
3 

Vzákladová deska =  79,2 m
3
 

Množství výztuže =   320 kg 

Plocha bednění =   453 m
2 

Latě (4000x100x25) = 1123 ks 

Hranoly (4000x80x80) = 521 ks 

Vyvazovací drát =  500m 

Rádlovací drát =   420 m 

Hřebíky (100mm, 120mm) =50 kg, 30 kg 

. 

4.2.4. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Standardní vybavení pro zhotovení bednění a jiné menší práce: pila, kladiva, palice, 

sekera, hřeby atd. 

 

Pro rozměření délek: ocelová pásma cejchovaná, nivelační přístroj (popřípadě 

Teodolit) s předepsanou přesností, měřičské latě, hranol, výtyčky, patky, kalkulačka. 

 

Prodlužovací kabely, světlomety, stojany na vyvěšení kabelů a světel. 
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Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro řidiče: přilba při 

pohybu mimo kabinu stroje, pracovní reflexní oděv, pevná obuv, chrániče sluchu. 

 

Nutné ochranné prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro ostatní dělníky: 

pracovní reflexní oděv, obuv s ocelovou výztuhou, chrániče sluchu, přilba, pracovní rukavice. 

 

Doporučené ochranné prostředky pro všechny pracovníky jsou: ochranné brýle, 

respirátor. 

 

Stroje 

Autodomíchávač s čerpadlem FBP (4 krát)   

Max. čerpané množství: 61 m
3
/h 

Průměr dopravního potrubí: 100 mm 

Vertikální dosah: 25,73 m 

Horizontální dosah: 21,58 m 

Jmenovitý obsah domíchávače: 7000 l 

Celková přípustná hmotnost: 32 t 

Dopravované množství betonu: 6 m
3 

 

Mechanický ponorný vibrátor ENAR-DINGO AX 38 (3 krát)   

Pohonná jednotka:       Napětí: 230 V 

Frekvence: 50 Hz 

Hmotnost: 5,4 kg 

Vibrátor:   Průměr vibrační hlavice: 38 mm

     Délka vibrační hlavice: 345 mm

     Výkonnost: 17 m
3
/h  

     Délka ohebné hřídele: 4 m 

     Hmotnost: 6 kg 

 

4.2.5. Pracovní četa 

Na provádění základů bude dohlížet hlavní stavbyvedoucí. Dále bude dohlížet, aby 

veřejné komunikace byly čisté. Toto čištění bude prováděno pravidelně každý den a bude 
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stvrzeno ve stavebním deníku. Aby bylo omezeno znečišťování komunikací, bude na 

staveništi zajištěno čištění podvozků nákladních a jiných automobilů. 

 

Výčet pracovníků  

 1 geodet 

 1 vedoucí čety 

 2 řidiči autodomíchávače 

1 betonář 

2 tesaři na zhotovení bednění 

2 vazači výztuže 

6 pomocní pracovníci 

 

4.2.6. Kontrola kvality a jakosti 

4.2.6.1. Kontrola vstupní 

Kontroluje se stav zemních prací, rovinnost základové spáry ±3cm , výšková 

správnost. Dále kontrolujeme pravé úhly a správné svahování stěn. Vše musí být v souladu 

s projektovou dokumentací. 

 

Kontrola vstupního materiálu. U betonu: převzetí a kontrola dodacího listu, provede se 

zkouška sednutí kužele, u oceli: převzetí a kontrola dodacího listu a průměrů ocelových 

prvků. Před vybetonováním základů provede mistr kontrolu výztuže a provede zápis kontroly 

do stavebního deníku. 

  

4.2.6.2. Kontrola mezioperační  

Průběžná kontrola dodržování stavebních rozměrů při montáži bednění. Dále 

kontrolujeme správný tvar, výšku a tuhost bednění. Velmi důležitá je kontrola z jaké výšky 

dopadá beton, max. dovolená hodnota je 1,5 m. Obalení kamenů betonem a správné hutnění. 

Kontrolují se klimatické podmínky. Kontroluje se provádění hutnění pomocí ponorného 

vibrátoru. 

 

4.2.6.3. Kontrola výstupní 

Je třeba ověření tvaru a výškového založení základu. Kontrolujeme zda se někde 

nevytvořily tzv. hnízda. Dále kontrolujeme rovnost povrchu ±5 mm na 2 m lati. 
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Kontrola základové desky bude prováděna za použití nivelace. Kontrolu provede 

stavební dozor za přítomnosti stavbyvedoucího a o provedené kontrole bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 

 

4.2.7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění bude dodržováno zejména 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb.  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

§2 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je 

převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 

významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě pracovišti. 

 

§3 

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 

přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování. 

 

      §4 

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 

prací nebo při udržování pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 

pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu, a jestliže při jejich 

provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo 

předmětů z výšky nebo hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i 

bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu. 
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§7 

Koordinátor během realizace stavby sleduje provádění prací na staveništi se 

zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání 

nápravy. 

 

4.3. Hrubá vrchní stavba 

4.3.1. Hydroizolace spodní stavby 

4.3.1.1.Obecné informace o procesu 

Jedná se o hydroizolaci spodní stavby, proti zemní vlhkosti. Na základové desce 

provedeme hydroizolaci vodorovnou a svislou na nosných stěnách pod terénem až do výšky 

300 mm nad terén. Použijeme asfaltových modifikovaných pásů ELASTEK 40 SPECIAL 

DEKOR ve dvou vrstvách.  Na beton bude použita penetrační emulze DEKPRIMER, která se 

za studena zpracovává. Pro těsnění průchodů, prostup, pracovních spár apod. bude použita 

těsnící páska HASOFT. Výskyt radonu je minimální, proto nemusíme uvažovat s žádnými 

protiradonovou izolací. 

1.   

4.3.1.2.Pracovní postup: 

2. Vodorovná izolace  

1. Kontrola povrchu 

2. Penetrace 

3. První vrstva 

4. Druhá vrstva 

5. Svaření přesahů 

6. Kontrola 

Svislá izolace 

1. Kontrola povrchu 

2. Penetrace 

3. První vrstva 

4. Prostupy 

5. Kotvení a rozdělení pásů 

6. Druhá vrstva 

7. Svaření přesahů 

8. Kontrola 
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Vodorovná izolace: 

- Povrch čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků  

 

- Naneseme penetraci Dekprimer pěnovými válečky a štětci (24 hod. pauza). 

 

- Nataveni první vrstvy izolačních pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR plamenem 

-každý pas nejprve rozvinout  

-usadit do správné polohy 

-svinout jednu polovinu pasu na ocelovou trubku ke středu 

-izolatér postupně rozvinuje pas, přitlačuje ho nohou a natavuje 

-potom se svine na trubku druhá polovina pásu a nataví stejným způsobem jako první 

polovina  

 

- Natavení druhé vrstvy pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR plamenem 

-šířkou bočního přesahu min. 100 mm a šířkou čelního přesahu min. 100 mm 

-všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem 

-musí být posunuty vůči sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou 

-pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje 

měl tvar T.  

 

- V přesazích se ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR svaří plamenem. 

 

- Zkontrolujeme těsnost spojů. 

 

Svislá izolace: 

- Povrch čistý, suchý, soudržný, bez ostrých výčnělků 

 

- Naneseme penetraci Dekprimer pěnovými válečky a štětci (24 hod. pauza). 

 

- Nataveni první vrstvy izolačních pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR plamenem.  

-každý pas nejprve rozvinout  

-usadit do správné polohy 

-svinout jednu polovinu pasu na ocelovou trubku ke středu 

-izolatér postupně rozvinuje pas, přitlačuje ho nohou a natavuje 
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-potom se svine na trubku druhá polovina pásu a nataví stejným způsobem jako první 

polovina  

 

- Provedeni prostupu hydroizolací pro vedení kanalizace 

-spodní pas se ukončí 100 mm za prostupem 

-vyřízne se co nejtěsněji tvar prostupu  

-pas se nataví 

-pokračovaní pasu se nataví s překrytím 100 mm  

-vytvoření tzv. kalhotek  

-kalhotky se nataví na svislou i vodorovnou část 

-svislá natavená část se stáhne nerezovou objímkou 

-vrcholy naříznutí kalhotek se doplní rozehřátým asfaltem   

 

- Podkladní vrstva se bude kotvit k podkladu v čelním spoji 4 kotvami (hřebíky). Pásy se 

budou natavovat celoplošně k podkladu, proto je rozdělíme na úseky 2-2,5 m. Zabráníme 

tak nežádoucímu průvěsu pásů. 

 

- Natavení druhé vrstvy pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR plamenem  

-šířkou bočního přesahu min. 100 mm a šířkou čelního přesahu min. 100 mm 

-všechny pásy v hydroizolaci se kladou jedním směrem 

-musí být posunuty vůči sobě tak, aby spoje nebyly nad sebou 

-pásy se kladou na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje 

měl tvar T   

-v místech prostupu se vyřízne v pasu mezikruží a nasune se na prostupující konstrukci a 

celoplošně nataví na vodorovnou plochu 

 

- V přesazích se ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR svaří plamenem. 

 

- Zkontrolujeme těsnost spojů 
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3.  

4.3.1.3.Výkaz výměr 

Ozn Název Obchodní označení Rozměry [mm] Počet 

1 Hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 1000x10000 183 balení 

2 Penetrační emulze DEKPRIMER 25 kg 16 balení 

3 Těsnící páska HASOFT  4 bal

ení 

 

4.3.1.4. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Velké stroje  

Nákladní auto s hydraulickým ramenem MAN 26.414 HIAB 200 C-4 

Plachta   ne 

Nosnost vozidla  12 tun 

Max. nosnost HR 7 tun 

Max. dosah HR  11,8 m 

Ložná plocha  6200x2450  

 

Elektrické a motorové přístroje  

Příklepová vrtačka HILTI TE 6-S          1 ks 

 

Měřičské pomůcky  

Vodováha 0,5 m   2 ks 

Vodováha 2m   2 ks 

Obarvený provazec   2 ks 

Ruční metr – 5m   2 ks 

Úhelník   2 ks 

Tužka 10 ks 

Voskovka   5 ks 

 

Osobní pomůcky 

Propan-butanová láhev  3 ks 

Hořák 2 ks 

Mosazný přítlačný váleček na detaily 1 ks 

http://www.hado-praha.cz/foto/foto_11.jpg
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Izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí 2 ks 

Ocelová jehla s jedním koncem zahnutým pro kontrolu svarů 1 ks 

Kovová špachtle 2 ks 

Štětec 2 ks 

Kbelík 2 ks 

Pěnový váleček 2 ks 

 

Ochranné pomůcky 

Pracovní ochranné rukavice, nehořlavý oděv, boty s měkkou, hladkou podrážkou, ochranný 

štít, přilby, hasící přístroj 

 

4.3.1.5.Pracovní četa 

Na provádění hydroizolace bude dohlížet vedoucí pracovní čety. Ten bude dohlížet na 

dané technologické postupy a množství spotřeby materiálu a bezpečnost na pracovišti. 

Pracovní stroje, které se budou používat pro dané práce, smí obsluhovat pouze pracovníci, 

kteří na to mají řádné proškolení. Veškeré práce budou probíhat na staveništi.  Pracovníci 

provádějící hydroizolaci mají odpovídající certifikáty. 

 

Výčet pracovníků:   

1 geodet 

1 řidič nákladního automobilu 

3 izolatéři 

4 pomocní dělníci 

 

4. 4.3.1.6.Kontrola kvality a jakosti 

4.3.1.6.1. Kontrola vstupní  

Kontrolujeme rovinnost – na 2 m hliníkové lati je povolená odchylka od rovinnosti ±2 

mm, na celou délku konstrukce celkem ±5 mm. Kontrolujeme kvalitu provedení základové 

desky, především správnost provedení po stránce technologické, a zda je dostatečně vyzrálá. 

Kontroluje rozvod sítí a správnost umístění prostupů.  

 

Při přebírce materiálů kontrolujeme kompletnost objednávky, kvalitu jednotlivých 

materiálů, tvarovou správnost a celistvost jednotlivých prvků. Před použitím každého prvku 

kontrolujeme, jestli nevykazuje znaky nesprávného skladování (poškození klimatickými 
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vlivy, průhyb z nesprávného skladování, mechanické poškození) – nevyhovující prvky do 

konstrukcí nesmíme použít. 

 

4.3.1.6.2. Kontrola mezioperační 

Kontrola správného naneseni penetrace a první vrstvy hydroizolace. Kontrola 

připojení jednotlivých pasu k podkladu. Vizuální kontrola zda nedošlo k poškození pásu 

(např. pohybem osob v nevhodné obuvi). Kontrola přesahů. Kontrola spojů jednotlivých pasů 

mezi sebou. Kontrola izolace jednotlivých prostupů. 

 

4.3.1.6.3. Kontrola výstupní  

Kontrola těsnosti spojů pomocí zkušební jehly. Kontrola správného položeni izolace 

dle projektu. Kontrola spojů jednotlivých pasů mezi sebou. Vizuální kontrola zda nedošlo 

k poškození pásu (vznik puchýřů bublin). 

  

U všech kontrol je přítomen stavbyvedoucí, nebo vedoucí čety, která činnost 

prováděla a technický dozor investora. O kontrolách se provedou záznamy do stavebního 

deníku. 

 

4.3.1.7.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí nařízením vlády č. 591/2006 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 

nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

 

§2 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je 

převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 

významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě pracovišti. 
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§3 

Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 

přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování. 

 

§7 

Koordinátor během realizace stavby sleduje provádění prací na staveništi se 

zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání 

nápravy. 

 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky.       

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními pomůckami 

III. Používání žebříku 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

VI. Dočasné stavební konstrukce 

VII. Přerušení práce ve výškách 

VIII. Krátkodobá práce ve výškách 

IX. Školení zaměstnanců 

 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

    1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 

tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 

zvláštním právním předpisem). 

 

     4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 

natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší 

než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce). 
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XIII. Vybavení stavby hasicími přístroji 

- Počet přenosných hasicích přístrojů stanoví příloha č. 4. 

 

- Při umístění pojízdného hasicího přístroje na únikové cestě musí být zachována 

započitatelná šířka únikové cesty podle českých technických norem uvedených v příloze 

č. 1 části 2. Při výběru jeho stanoviště musí být přihlédnuto k zajištění dostatečného 

manipulačního prostoru. 

 

Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů 

- Obecná ustanovení 

I.  Předmět úpravy a působnost zákona 

II. Základní pojmy 

III.  Obecné zásady klasifikace látek a přípravků 

IV.  Hodnocení nebezpečnosti přípravků vyplývající z jejich fyzikálně-chemických 

vlastností 

V.  Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví 

VI. Hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí 

VII.  Nové hodnocení nebezpečnosti přípravků 

 

4.3.2.Betonáž stěn prvního podlaží a stropy 

4.3.2.1.Obecné informace o procesu 

Bude provedena betonáž zdiva v přízemním podlaží - monolitické stěny o tl. 200 mm, 

beton C25/30, ocel B500B. betonovat se bude také celá výtahová šachta, schodiště a prvky 

pavlačí. 

 

Bude prováděna opakovaná montáž a demontáž systémového bednění pro betonáž 

jednotlivých stropních konstrukcí. Betonovat se bude vždy polovina stropu nad celým 

podlažím, tedy jeden dilatační celek, po dokončení všech nosných konstrukcí v dané části. 

Dále bude na místě do bednění vkládána ocelová výztuž. Složitější prvky výztuže budou na 

stavbu dopraveny pomocí nákladních automobilů a na místo uložení přemístěny věžovými 

jeřáby. Prvky jednodušší a propojovací se budou připravovat přímo na stavbě. Betonáž bude 

probíhat pomocí autočerpadel se sklápěcími rameny. Beton bude na stavbu přepravován 

http://www.eurochem.cz/index.php?MN=Vyhl%E1%9Aka+219%2F2004+Sb.&ProdID=00028F06FB3EB5860002EC37
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z nedaleké betonárny pomocí autodomíchávačů. Konečné ukládání betonu budou provádět 

pracovní čety, které budou tímto úkonem pověřeny.  

 

Stropní konstrukce budou zhotoveny z železobetonu třídy C 16/20, XC1, S1, Dmax 22 

mm, Cl 0,2 a oceli třídy B500 – 10505 (R). Po dokončení betonáže bude probíhat 4 denní 

technologická přestávka. Poté bude bednění odstraněno. Tento postup proběhne na druhém 

dilatačním celku. Následně se tento postup bude opakovat v každém patře až do 6 NP. 

 

4.3.2.2.Pracovní postup 

1. Sestavení systémového bednění 

2. Provedení armování 

3. Betonování 

4. Odbednění 

 

Sestavení systémového bednění pro stěny 

 Nejprve dojde k sestavení jedné strany systémového bednění, užitého pro betonáž stěn 

v přízemí. Bednění bude pořádně zajištěno, aby nedošlo k jeho pádu. Bude nanesen 

odbedňovací nátěr 

 

Provedení armování 

Před provedením výztuže bude povrch očištěn od případných nečistot. Armování bude 

provedeno pomocí předem připravených armokošů, které budou kladeny na místa uložení a 

provozovány pruty z oceli B 10 505 Ø10 dle výkresu výztuže monolitických stěn. Bude 

provedeno potřebné ohýbání výztuže dle výkresu výztuže, její vyvázání a kompletace. Bude 

dodržet min. tloušťka krytí výztuže pro prostředí XC1 přesným uložením výztuže. Výztuž 

bude uložená tak, aby bylo zajištěno minimální krytí 25 mm. 

 

Dokončení bednění 

 Před konečným zaklopením bednění bude překontrolována shoda výztuže s projektem. 

Bude nanesen odbedňovací nátěr a bude provedeno zaklopení druhé strany bednění. Obě 

strany budou navzájem provázány svorníky, aby nedošlo k jejich vzájemnému posunu. 
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Betonování 

Beton bude vyráběn v betonárce a dovezen na stavbu pomocí autodomíchávače. Na 

stavbě bude přepravován pomocí čerpadla na betonovou směs s úložným ramenem. Při 

ukládání je potřeba dodržet maximální výšku shozu betonové směsi 1,5 m. při betonáži bude 

užit ponorný vibrátor, který postupně spouštěn do betonované konstrukce, aby došlo k jejímu 

kompletnímu vyplnění. Betonáž proběhne jednorázově bez přerušení. Pokud nastanou vysoké 

teploty, bude třeba zrající beton kropit, aby nedocházelo k jeho nerovnoměrnému vysychání. 

 

Odbednění 

Odbednění stěn bude provedeno po 5 dnech.  

 

Možnému pádu osob bude zabráněno zábradlím výšky 1 m nad hranu konstrukce na 

okrajích konstrukcí, kde by k pádu mohlo dojít. Toto zábradlí bude zhotoveno po dokončení 

bednění. Zábradlí bude zhotoveno ze dřeva a za použití osobních ochranných pomůcek 

(postrojů a lan).  

 

Bednění  

Práce na stropní konstrukci začínají sestavením systémového bednění, které je 

dodávané firmou ISD - NOE. Všechny prvky bednění budou sestaveny dle technického 

podkladu k systémovému bednění. Nejdříve se rozestaví stropní podpěry v maximální 

vzdálenosti 1 m. Pro větší stabilitu se používají u některých stojin stativy. Na vidlicovou 

hlavu nebo čelist umístíme dřevěný nosník a podpěry vysuneme do požadované výšky. Na 

sekundární rošt se dají nosníky primárního roštu v požadované vzdálenosti od sebe. Na tyto 

nosníky se dají bednící desky. Na plochu, kde nevyjde systémová deska, se použije OSB 

deska upravená na míru. Po sestavení bednění bude aplikován odbedňovací nátěr. 

 

Provedení armování 

Výztuž bude provedena z Oceli B500 – 10505 (R). Výztuž na stropní konstrukce bude 

na staveniště dovážena v největších možných kusech. Na staveništi budou vytvářeny pouze 

sekundární prvky pro propojování a navazování výztuže. Krytí výztuže bude zajištěno pomocí 

distančních podložek. Bude dodrženo minimální krytí výztuže 35 mm. Výztuž bude 

prováděna dle výkresů a dokumentace určené pro výztuž. Výztuž bude osazena do 

připraveného bednění pomocí věžových jeřábů přítomných na staveništi. Pro pohyb po již 

uložené výztuži budou sloužit provizorně vytvořené lávky ze stlučených desek, které budou 
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roznášet zatížení a bránit lokálnímu přetvoření výztuže.  Před vybetonováním stropní 

konstrukce provede mistr kontrolu výztuže a provede zápis kontroly do stavebního deníku. 

Ocel se bude skladovat na paletách na zpevněné ploše pro skladování materiálů. 

  

Betonování  

Stropní konstrukce budou z betonu třídy C20/25. Beton bude dovážen z nedaleké 

betonárky pomocí autodomíchávačů, které mají objem bubnu 12 m3. Čerstvá betonová směs 

bude ukládaná do bednění pomocí čerpadla a dodatečného rozmístění pomocí lopat a hráběmi. 

Při ukládání musíme kontrolovat výšku, z jaké dopadá beton, tato výška je maximálně 0,3 m. 

Také kontrolujeme, zda je v pořádku bednění. Je nutné kontrolovat výšku prováděné betonové 

konstrukce pomocí laserového výškoměru. Betonovou směs je potřeba zhutnit. Hutnění se 

bude provádět pomocí stavební vibrační latě šířky 2 m. Poté nastává technologická pauza. 

 

Odbednění  

Minimální délka technologické přestávky bude 3 dny. Teprve poté může dojít k 

částečnému odbednění. Betonové konstrukce musí být během technologické pauzy 

ošetřovány, aby nedocházelo k popraskání vlivem hydratace betonu. Proto je zapotřebí 

udržovat beton vlhký. Bude zajištěno pravidelné kropení užitkovou vodou. Dojde-li k 

betonáži v zimním období, nově vzniklé konstrukce budou během zrání zakryté geotextilií, 

aby nedocházelo k jejich namrzání a přílišnému promrzání. 

  

Po skončení betonování a dostatečné technologické přestávce se začne s 

odbedňováním bednění. To se provede dle pokynů a předpisů výrobce. Bude probíhat ve dvou 

etapách. V první se odstraní bednící desky, primární a sekundární rošt a některé ze stojek. 

Stropní konstrukce tedy bude stále částečně podepřená zbývajícími stojkami se stativy. Ty se 

v rámci druhé etapy po dalších 3 dnech od odstranění hlavní části bednění částečně povolí, ale 

stále ponechají na svých místech jako jištění proti zřícení konstrukce. Následující den se 

prohlédne celá konstrukce, zda nedošlo k výraznějšímu narušení (nadměrné prohnutí, 

popraskání, odloupnutí). Nebudou-li zjištěný žádné vady, dojde k odstranění zbylých dílů 

bednění. Všechny prvky systémového bednění se očistí a uloží na dočasnou plochu, aby se 

daly použít na další stropní konstrukci. 
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4.3.2.3.Výkaz výměr 

Stavební materiál a bednící prvky jsou napočítány pro provedení jednoho dilatačního celku, 

tedy poloviny podlaží. 

 

Beton C 16/20, XC1, S1, Dmax 22 mm, Cl 0,2   141m
3 

Beton C 25/30, XC1, S1, Dmax 22 mm, Cl 0,2   73 m
3
 

 

Ocel B500 – 10505 (R) (dle PD)     21,1 t 

 

Odbedňovací nátěr: odbedňovací olej DMA 200 

   Spotřeba: 0,03 kg/m
2 

   Balení:  4,5 kg 

Celkem  15 balení 

 

Vyvazovací drát       300 m 

  

Hřebíky 80 mm       35 kg 

Hranolky 100x100x1500 mm     200 ks 

Desky 150x20x2000 mm      300 ks 

 

Bednění ISD – NEO (počet kusů na jednu etapu stropu) 

-Nosníky  N1 3000x200     72   ks 

      N2 4000x200     54   ks 

      N3 2500x200     3     ks 

      N4 2000x200     32   ks 

  N5 500x200     6     ks 

 

-Desky   D1 2500x500     100 ks 

   D2 1500x500     52   ks 

 

-Ocelová stojka N2 1750-3000    169 ks 

-Stativy       69   ks 

-Křížová hlava      142 ks 

-Přímá hlava       27   ks 

 

OSB desky   1500x600    1   ks 

   2000x500    1   ks 

 

Bednění Framax (stěny) 

-Desky  D1 2750x2400    82 ks 

  D2 2750x1200    3   ks 

  D3 2750x900     4   ks 
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Bajenty        250 ks 

Vzpěry        100 ks 

Zarážky pro vzpěry      100 ks 

Svorníky       185 ks 

   

4.3.2.4.Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Velké stroje 

Nákladní automobil - MAN 12.250 VALNÍK S HYDRAULICKÝM RAMENEM 

Dodávka - IVECO DAILY MAXI 

Autodomíchávač – Stetter C3 AM12C 

Věžový jeřáb MB 1030.1 

Věžový jeřáb SAEZ 505 5T 

Čerpadlo na beton SCHWING S 43 SX 

 

Elektrické a motorové přístroje  

Stavební výtah NOV 650 D               2 ks  

Míchačka 2 ks 

Ruční míchadlo stavebních směsí 1 ks 

Svařovací agregát 2 ks 

Úhlová bruska 1 ks 

Roční příklepová vrtačka 2 ks 

Bourací kladivo - 9 kg 1 ks 

Vibrační lať 2 ks 

Cirkulárka 1 ks 

 

Měřičské pomůcky  

Vodováha 0,5 m 2 ks 

Vodováha 2 m 2 ks 

Teodolit 1 ks 

Nivelační přístroj 1 ks 

Ruční metr 5 m 2 ks 

Pásmo 1 ks 

Šňůra 2 ks 

Olovnice 1 ks 

Ocelové pásmo 1 ks 
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Hadicová vodováha 1 ks 

Tužka 10 ks 

Laserový výškoměr 1 ks 

 

Osobní pomůcky  

Ohýbačka       1 ks 

Žebřík        8 ks 

Kolečka       3 ks 

Kladivo       2 ks 

Kýbl         4 ks 

Štípací kleště       2 ks 

Vazačské kleště      2 ks 

Pilka na dřevo       1 ks 

Pilka na železo      2 ks 

Stahovací lať 4 m      2 ks 

Stahovací lať 2 m      2 ks 

Hrábě         10 ks 

Lopata        10 ks 

 

Ochranné pomůcky 

ochranná přilba, pracovní oděv, rukavice a obuv, postroje a kotevní lana, svářečská maska, 

nehořlavý oděv pro svářeče 

 

5. 4.3.2.5.Pracovní četa 

Na provádění prací vodorovných stropních konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí 

případně jím pověřený mistr. Ten bude dohlížet na dané technologické postupy a množství 

spotřeby materiálu a bezpečnost na pracovišti. Pracovní stroje, které se budou používat pro 

dané práce, smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří na to mají řádné proškolení. Všichni, 

jejichž profese to vyžaduje, před započetím práce předloží své profesní průkazy. Veškeré 

práce budou probíhat na staveništi (vyjma přípravy betonové směsi).  
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Složení pracovní čety:  

1 mistr  

3 betonáři  

5 tesař  

3 vazač výztuže  

2 železář  

2 jeřábníci  

15 pomocníci  

 

6. 4.3.2.6.Kontrola kvality a jakosti 

4.3.2.6.1. Kontrola vstupní  

 Kontroluje se stav svislého nosného zdiva, výšková správnost a kolmost s max. 

odchylkou ± 3 mm. Kontrola vstupního materiálu, betonu, bednění a výztuže, převzetí a 

kontrola dodacího listu, provede se zkouška sednutí kužele. U betonu se dále vizuálně 

překontroluje frakce kameniva a dle vybetonovaného prostoru i přibližný objem dovezeného 

betonu. U armokošů kontrolujeme jejich rozměrovou správnost, kompletnost a soudržnost 

jednotlivých prvků, dále připravenost na provázání s dalšími prvky. 

 

Při přebírce materiálů kontrolujeme kompletnost objednávky, kvalitu jednotlivých 

materiálů. Je proveden náhodný výběr prvků u nich kontroluje, jestli nevykazuje znaky 

nesprávného skladování (poškození klimatickými vlivy, průhyb z nesprávného skladování, 

mechanické poškození) – nevyhovující prvky do konstrukcí nesmíme použít. 

 

4.3.2.6.2. Kontrola mezioperační  

Provádí vedoucí pracovní čety měřením a vizuálně. Průběžná kontrola dodržování 

stavebních rozměrů při montáži bednění. 

 

Kontroluje se provedení výztuže stropu, její kompletnost, stabilita, velikost budoucího 

krytí a užití pochozích laveček. Dále se kontroluje provedení bednění, jeho plošná celistvost a 

aplikace odbedňovacího nátěru. 

 

Velmi důležitá je kontrola z jaké výšky dopadá beton, max. dovolená hodnota je 1,5 

m. Před samotným zalitím stropní konstrukce provede mistr kontrolu výztuže a provede zápis 

do stavebního deníku.  
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4.3.2.6.3. Kontrola výstupní 

Provádí stavbyvedoucí vizuálně a měřením. Kontroluje se soulad s projektovou 

dokumentací (rozměry, polohu a rozměry otvorů). 

 

Zkontroluje se, zda se někde nevytvořily tzv. hnízda. Dále se kontroluje rovnost 

povrchu ±5 mm na 2 m lati, a zda nedošlo ke vzniku prasklin. Kontroluje se stabilita a 

neporušenost bednění. Dále se kontroluje, že nedošlo k jinému poškození či znehodnocení 

konstrukce. 

 

7. 4.3.2.7.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1) Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8m. 

4) Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní 

dopravu. 

6) Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých 

komunikacích. 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1)Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

4) Zhotovitel skladuje materiál dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení. 

5) Práce musí být přerušeny, mohlo-li by dojít k ohrožení zdraví pracovníků z důvodu 

povětrnostních vlivů. 

 

Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti 

I. Obecné požadavky při používání strojů 

1) Pracovníci musejí být seznámeni s návodem k obsluze. 

2) Při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu. 

4) Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými 

světly. 
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II. Míchačky 

1) Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena. 

2) Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu. 

6) Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy, je-li stroj odpojen od zdroje 

energie. 

 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1) Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení v přepravní 

poloze. 

 

2) Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu. 

 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

1) Hadice pro dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby 

nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny 

výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

 

6) Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 

složité a opakované couvání vozidel. 

 

7) Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

 

XV. Přeprava strojů 

Při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani k poškození 

stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze. 
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Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1) Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Bezpečný přísun a odběr 

materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

 

2) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 

 

3) Materiál musí být skladován tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 

 

13) Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 

výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 

musí být zajištěny proti rozvalení. 

 

14) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 

podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace 

s nimi. 

 

IX.1 Bednění 

1) Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 

montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži 

a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na 

bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako 

jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v 

podélné, příčné i vodorovné rovině. 

 

4) Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 

podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 

konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 

betonářských prací písemný záznam. 
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IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

1) Při ukládání betonové směsi do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných 

pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob 

zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí.  

 

2) Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

přístupové komunikace. 

 

 

3) Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

 

4) Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 

 

IX.3 Odbedňování 

3) Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

 

4) Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 
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Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

2) při použití záchytných konstrukcí je nutno zamezit úrazu při zachycení. 

4) zábradlí se skládá minimálně z madla a zarážky minimálně 150mm nad terénem,  

je-li výška nad okolním terénem větší než 2m, dostatečná výška zábradlí je1,1m. 

5) jestliže práce vyžadují dočasné odstranění konstrukce, je nutno po tuto dobu 

přijmout náhradní opatření. 

 

II. Zajištění proti pádu pomocí OOPP 

1) zvolené prostředky musí odpovídat možným rizikům. 

4) zaměstnanec je povinen se přesvědčit o plné funkčnosti OOPP. 

9) Zaměstnavatel zajistí, aby byli pracovníci proškoleni z používání OOPP. 

 

III. Používání žebříků  

1) Na žebříku se nesmějí vykonávat práce s těžkými a nebezpečnými nástroji, např. 

elektrická pila apod. 

3) Po žebříku smí být snášena jen břemena do hmotnosti 15 kg. 

4) Na žebříku smí pracovat jen jedna osoba. 

7) Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. 

10) Při práci ve výšce chodidel nad 5 m je nutno jistit se navíc jinými prostředky. 

11) žebříky se smí používat jen dle návodu k použití. 

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů 

1) materiál skladovaný ve výškách musí být zajištěn proti sklouznutí. 

 

V. Zajištění pod místem práce ve výškách a jeho okolí 

6) Práce nad sebou se smí vykonávat jen výjimečně, nelze je provést jinak. 

 

VI. Práce na střeše 

1) Pracovník je povinen se chránit proti pádu na okrajích a propadnutím volnými 

otvory. 
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VII. Dočasné stavební konstrukce 

1) Dočasnou konstrukci lze použít jen v provedení podle návodu. 

5) Dočasnou konstrukci je možno používat jen v případě řádného předání pověřenou 

Osobou. 

6) Konstrukce musí být pravidelně podrobována kontrolám. 

7) Dočasná konstrukce smí být montována a demontována pověřenou a valifikovanou 

osobou. 

 

XIII. Shazování předmětu a materiálu 

2) Nelze shazovat předměty, pokud není možno bezpečně předvídat místo jejich 

dopadu. 

 

XI. Školení zaměstnanců 

 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům školení pro daný pracovní úkon. 

  

4.3.3.Zdění 

4.3.3.1.Obecné informace o procesu 

Před založením zdiva se provede vyměření a vykreslení půdorysu zdiva podle 

výkresové dokumentace, především vytyčení lomových hran zdiva a vyznačení otvorů ve 

zdivu.  Každá stěna bude zděna ve třech krocích, založení zdiva, vyzdění 1. výšky a vyzděná 

2. výšky. Jako první budou vyzděny obvodové a vnitřní nosné stěny. Ve stěnách budou 

vynechávány kapsy pro návaznost přilehlých stěn. Kapsa bude vynechána vždy ob dva šáry. 

Obvodové zdivo bude provedeno z Porotherm 36,5 P+D, vnitřní nosné zdivo bude vyzděno 

z Porotherm 30 AKU P+D, dále budou uvnitř objektu zděny příčky z Porotherm 14 P+D a 

Porotherm 8 P+D. Prostor kolem schodiště bude vyzděn z Porotherm 30 P+D. Proces bude 

zahájen vždy minimálně po dosažení 70% krychelné pevnosti monolitického betonového 

stropu. Pro překlenutí otvorů ve stěnách budou užity systémové prvky Porotherm (Porotherm 

překlady). Zdít se budou vždy nejprve obvodové stěny z důvodů působení zatížení a jeho 

přenosu. Po vyzdění 60% obvodových stěn se začnou zdít vnitřní nosné. Vyzdění vnitřních 

nenosných stěn bude probíhat až do vybetonování následujícího patra a odstojkování. Zdít se 

bude na tenkovrstvou maltu, kromě nenosných příček ty budou na MVC. 
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4.3.3.2. Pracovní postup 

1. Provede se založení obvodového a středního nosného zdiva 

2. Vyzdění 1. výšky 

3. Stavba lešení a ochranné hrazení obvodu objektu 

4. Překlady 

5. Zdění 2. výšky 

Před započetím zdění bude provedena kontrola rovinnosti podkladu. Případné 

nerovnosti je nutno vyrovnat zakládací maltou. Zkontroluje se provedení hydroizolace, její 

přesahy, neporušenost a čistota. Pásy musejí být položeny tak, aby jejich minimální šířka byla 

o 150 mm větší než šířka budoucí stěny. Tedy u obvodového zdiva min 515 mm, u vnitřních 

stěn 450 mm, 290 mm a 230 mm. U hydroizolace pod obvodové zdivo bude kontrolována 

vnější strana, aby mohlo být provedeno bezproblémové napojení hydroizolací. Dále se před 

založením zdiva provede vyměření a vykreslení půdorysu zdiva podle výkresové 

dokumentace. Bude provedeno vytyčení lomových hran zdiva. K vytyčení hran použijeme 

značkovací sprej.  

 

Založení zdiva 

Cihelné bloky Porotherm se založí do čerstvého zavadlého vyrovnávacího maltového 

lože. Musí se dohlédnout na to, aby nedošlo k přeschnutí zakládací malty. Je nutno udržovat 

její dostatečnou vlhkost (při vyšších teplotách je nutno provádět kropení). Cihly budou 

zbaveny prachu a všech jiných nečistot. Při vyšších teplotách budou cihly před uložením 

navlhčeny. Založení první vrstvy zdiva bude probíhat následovně. V každém rohu 

obvodových a vnitřních stěn se osadí rohová tvárnice. Její výška a uložení bude nastaveno 

pomocí nivelačního přístroje. Budou vyměřeny přesné rozměry půdorysu a poloha 

obvodových zdí dle projektu. Jako první bude uložena tvárnice v nejvyšším rohu základové 

desky. Tvárnice bude osazena na maltu min tloušťky 20 mm. Pomocí vodováhy se 

zkontroluje vodorovnost tvárnice v obou směrech. Pomocí hadicové vodováhy zkontrolujeme 

vzájemné výškové osazení tvárnic ve všech rozích. 

 

První řadu tvárnic klademe na maltu, jejíž tloušťka se může měnit v závislosti na 

nerovnosti základu, ale min 20mm. Dbáme na vodorovnost ve všech směrech, zejména v 

napojení stěn. 
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Zdění 1. výšky  

První den budou vyzděny 3 řady cihel. Všechny ostatní řady zdiva kromě základové 

již budou zděny na maltu dle projektu, obvodové a vnitřní nosné budou zděny na 

tenkovrstvou maltu, příčky budou kladeny do MVC s tloušťku ložné spáry 12 mm. Platí to 

samé jako u první řady cihel, cihly budou zbaveny prachu a nečistot, při vyšších teplotách 

budou před uložením i nanesením maltové směsi navlhčeny. Maltová směs bude nanášena 

zednickou lžící vždy po celé ložné ploše cihelného bloku. Cihly budou kladeny podél 

natažené zednické šňůry tak, že budou posouvána péra po drážkách. Cihly budou usazeny 

nejpozději do 2 min po nanesení maltové směsi. S usazenými cihlami se již nebude 

manipulovat. Při zdění bude dbáno na provádění řádné vazby rohů dle technických listů 

jednotlivých prvků. Dále bude dbáno na dodržování převazby zdiva tak, aby byla na jednu 

polovinu prvku, minimálně však na 100 mm. Příčné spáry v místech dořezů budou 

vyplňovány maltovou směsí. Šířka styčné spáry nesmí překročit 5 mm. Druhý den se vyzdí 

další 3 řady zdiva. Po dosažení výšky 1,5 m budou zednické práce přerušeny a proběhne 

montáž lešení. 

 

Lešení a ochranné hrazení 

Před postavením lešení vyčistíme a vyklidíme pracoviště. Pracovní lešení stavíme po 

skončení zdění první výšky, což je 1500 mm. Lešení je široké 1600 mm. Lešení bude mít 

odpovídající nosnost a plošně bude respektovat pásmo pracovní a pásmo pro uložení 

materiálu. 

 

Zdění 2. výšky 

Zdění bude probíhat stejným způsobem jako doposud. Bude se zdít z kozového lešení, 

které bude postaveno pro vyzdění jednotlivých úseků. Pro další úseky bude přestavěno. Při 

dosažení výšky 2 m (8 řad cihel) budou nad otvory ve vnitřních konstrukcích umísťovány 

překlady, které budou ukládány do maltového lože, u obvodové stěny se bude ukládání 

překladů řídit striktně podle projektové dokumentace, jelikož je výška a umístěný otvorů 

různé. Při zdění 2. výšky bude vyzděno celkem 5 řad zdiva a dosaženo požadované výšky 

2,75 m. 

 

Napojení vnitřních zdí  

Zdění vnitřních konstrukcí z prvků Porotherm 30 AKU a Porotherm 30 P+D započne 

při vyzdění 60% obvodových zdí. Zdění konstrukcí z prvků Porotherm 14 P+D a Porotherm 8 
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P+D proběhne po vybetonování a částečném odbednění následující stropní konstrukce. 

Mezera mezi těmito stěnami a stropní konstrukcí bude vyplněna montážní pěnou. Na sebe 

kolmé konstrukce budou kotveny do kapes, které budou vynechávány při zdění první 

z konstrukcí. 

 

Po celou dobu zdění bude pomocí vodováh kontrolována jak vodorovnost budované 

konstrukce, tak i její svislost. 

 

4.3.3.3.Výkaz výměr 

Obvodové zdivo:  Materiál:   POROTHERM 36,5 Ti 

    Pevnost v tlaku:  15 MPa 

Rozměry:   247x365x249 mm 

Spotřeba cihel:  16 ks/m
2 

        43,8 ks/m
3
  

Kusů na paletě:  60 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1 130 kg 

 

Spotřeba materiálu na polovinu patra   12 255 ks  

Celkem       206 palet 

 

Vnitřní zdivo:   Materiál:   POROTHERM 30 P+D 

Pevnost v tlaku:  15 MPa 

Rozměry:   247x300x249 mm 

Spotřeba cihel:  16 ks/m
2 

        54 ks/m
3
  

Kusů na paletě:  80 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1 230 kg 

 

Spotřeba materiálu na polovinu patra   1 639 ks  

Celkem       21 palet 

 

    Materiál:   POROTHERM 30 AKU 

Pevnost v tlaku:  20 MPa 

Rozměry:   247x300x249 mm 
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Spotřeba cihel:  16 ks/m
2 

        54 ks/m
3
  

Kusů na paletě:  80 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1 330 kg 

 

Spotřeba materiálu na polovinu patra   15 821 ks  

Celkem       199 palet 

 

Materiál:   POROTHERM 14 P+D 

Pevnost v tlaku:  10 MPa 

Rozměry:   497x140x238 mm 

Spotřeba cihel:  8 ks/m
2 

    57 ks/m
3
  

Kusů na paletě:  80 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1 150 kg 

 

Spotřeba materiálu na polovinu patra   1 639 ks  

Celkem       21 palet 

 

Materiál:   POROTHERM 8 P+D 

Pevnost v tlaku:  10 MPa 

Rozměry:   497x80x238 mm 

Spotřeba cihel:  8 ks/m
2 

    100 ks/m
3
  

Kusů na paletě:  128 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1 200 kg 

 

Spotřeba materiálu na polovinu patra   4 711 ks  

Celkem       38 palet 

 

Malta:    Materiál:   POROTHERM Profi 

Rozměry:   25 kg/pylet 

Kusů na paletě:  48 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1200 kg 
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Spotřeba  Porotherm 36,5 P+D  55 pytlů 

   Porotherm 30 P+D  7 pytlů 

   Porotherm AKU  60 pytlů 

Celkem       2,5 palet 

 

    Materiál:  Zakladací malta POROTHERM Profi AM 

Rozměry:  25 kg/pylet 

Kusů na paletě: 48 ks/pal. 

Hmotnost palety: 1200 kg 

 

Celkem       2 palety 

 

Materiál:   KVK Zdicí malta 2,5 MPa 

Rozměry:   40 kg/pylet 

Kusů na paletě:  30 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1200 kg 

 

Spotřeba  Porotherm 14 P+D  16 pytlů 

   Porotherm 8 P+D  42 pytlů 

Celkem       2 palety 

 

Překlady:  

 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm   53 ks 

 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm   14 ks 

 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2000 mm   12 ks 

 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2750 mm   15 ks 

 Překlad Porotherm KP XL, š. 300 mm, délka 3,75 m  7 ks 

 Překlad Porotherm KP XL, š. 365 mm, délka 4,00 m  7 ks 

 

Hřebíky 100 mm:  5 kg 

Prkna 120x20x2000 mm: 20 ks 

Montážní pěna:  25 ks 
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Prvky lešení: 

Kozové lešení 1,2 – 1,65m     64 ks 

Typ:       K 1,5 

Šířka:       1,65 m 

Výška:      1,20 m 

Nastavitelná:      Ano 

Nastavitelné od:     1,20 m 

Nastavitelné do:     1,65 m 

Max. nosnost:     1.600 kg 

Materiál:      Oceli 

Povrch:      Lakovaný 

Hmotnost:      38,80 kg 

 

Hliníková podlaha     128 ks 

Délka:                                                             2,45 m 

Šířka:       0,32 m 

Výška:      0,00 m 

Materiál:      Hliník 

Hmotnost:      17,70 kg 

 

4.3.3.4.Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Velké stroje 

Nákladní automobil - MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 S HYDRAULICKÝM RAMENEM 

Nákladní automobil - MAN 12.250 VALNÍK S HYDRAULICKÝM RAMENEM 

Dodávka - IVECO DAILY MAXI 

Věžový jeřáb MB 1030.1 

Věžový jeřáb SAEZ 505 5T 

 

Elektrické a motorové přístroje  

Stavební výtah NOV 650 D    2 ks 

Pila na cihelné tvárnice    2 ks 

Ruční míchadlo stavebních směsí   3 ks 

Míchačka      2 ks 

Úhlová bruska     1 ks 
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Roční příklepová vrtačka    2 ks 

 

Měřičské pomůcky  

Vodováha 0,5 m     4 ks 

Vodováha 2 m     4 ks 

Nivelační přístroj     1 ks 

Ruční metr  5 m     4 ks 

Ruční metr 3 m     4 ks 

Pásmo       1 ks 

Šňůra        4 ks 

Olovnice      2 ks 

Ocelové pásmo     1 ks 

Hadicová vodováha     2 ks 

Úhelník      5 ks 

Tužka       20 ks 

 

Osobní pomůcky  

Zednické kladívko     12 ks 

Žebřík       4 ks 

Kolečka      15 ks 

Zednická lžíce     12 ks 

Kladivo      10 ks 

Štětka       12 ks 

Kýbl        30 ks 

Lopata      10 ks 

Pila       1 ks 

Pracovní kozové lešení 

 

Ochranné pomůcky 

ochranná přilba, pracovní oděv, rukavice a obuv, pracovní brýle, špunty do uší 

 

4.3.3.5.Pracovní četa 

Na provádění prací svislých zděných konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí případně 

jím pověřený mistr. Ten bude dohlížet na dané technologické postupy a množství spotřeby 
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materiálu a bezpečnost na pracovišti. Dále bude také dohlížet na soulad prováděných činnosti 

s projektovou dokumentací. Pracovní stroje, které se budou používat pro dané práce, smí 

obsluhovat pouze pracovníci, kteří na to mají řádné proškolení. Všichni, jejichž profese to 

vyžaduje, před započetím práce předloží své profesní průkazy.  Veškeré práce budou probíhat 

na staveništi.  

 

Výčet pracovníků: 

1 mistr  

10 zedníků  

20 pomocníci  

2 jeřábníci 

 

4.3.3.6.Kontrola kvality a jakosti 

4.3.3.6.1. Kontrola vstupní  

Kontrolujeme provedení pásů hydroizolace pod budoucími konstrukcemi. Při přebírce 

materiálů kontrolujeme kompletnost objednávky, kvalitu jednotlivých materiálů. Je proveden 

náhodný výběr prvků u nich kontroluje, jestli nevykazuje znaky nesprávného skladování 

(poškození klimatickými vlivy, průhyb z nesprávného skladování, mechanické poškození) – 

nevyhovující prvky do konstrukcí nesmíme použít. 

 

4.3.3.6.2. Kontrola mezioperační  

Provádí vedoucí pracovní čety měřením a vizuálně. Kontroluje se vytyčení rohů podle 

projektu, založení první vrstvy zdiva (rovinnost), vazbu zdí, během vyzdívání rovinnost 

ložných spár a svislost stěn, umístění a rozměry otvorů, uložení a skladba překladů. Dále 

kontrola kvality provedení maltové směsi, správnou konzistenci a poměr všech složek, 

svislosti a vodorovnosti jednotlivých vrstev, použijeme olovnici a vodováhu.  

 

4.3.3.6.3. Kontrola výstupní  

Provádí stavbyvedoucí vizuálně a měřením. Kontroluje se soulad s projektovou 

dokumentací (rozměry, poloha a rozměry otvorů), rovinnost zdiva ve vodorovném směru ±20 

mm na 10 m a svislém směru ±10 mm na 1 patro, vazby, spárování, uložení překladů. 

 

 

 



96 
 

4.3.3.7.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1) Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8m. 

4) Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní 

dopravu. 

6) Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých 

komunikacích. 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1)Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

4) Zhotovitel skladuje materiál dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení. 

5) Práce musí být přerušeny, mohlo-li by dojít k ohrožení zdraví pracovníků z důvodu 

povětrnostních vlivů. 

 

Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti 

I. Obecné požadavky při používání strojů 

1) Pracovníci musejí být seznámeni s návodem k obsluze. 

2) Při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu. 

4) Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými 

světly. 

 

II. Míchačky 

1) Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena. 

2) Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu. 

6) Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy, je-li stroj odpojen od zdroje 

energie. 
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XV. Přeprava strojů 

Při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani k poškození 

stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze. 

 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1) Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí 

být zajištěn v souladu s postupem prací. 

2) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 

3) Materiál musí být skladován tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 

13) Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 

2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 

zajištěny proti rozvalení. 

14) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 

ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 

překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

 

X. Zednické práce 

1) Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

3) Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 

používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 

hlubokých nádobách.4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci 

zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí 

vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání 

rohů. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
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V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 

 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

2) při použití záchytných konstrukcí je nutno zamezit úrazu při zachycení. 

4) zábradlí se skládá minimálně z madla a zarážky minimálně 150mm nad terénem,  je-li 

výška nad okolním terénem větší než 2m, dostatečná výška zábradlí je1,1m. 

5) jestliže práce vyžadují dočasné odstranění konstrukce, je nutno po tuto dobu přijmout 

náhradní opatření. 

 

II. Zajištění proti pádu pomocí OOPP 

1) zvolené prostředky musí odpovídat možným rizikům. 

4) zaměstnanec je povinen se přesvědčit o plné funkčnosti OOPP. 

9) Zaměstnavatel zajistí, aby byli pracovníci proškoleni z používání OOPP. 

 

III. Používání žebříků  

1) Na žebříku se nesmějí vykonávat práce s těžkými a nebezpečnými nástroji, např. 

elektrická pila apod. 

3) Po žebříku smí být snášena jen břemena do hmotnosti 15 kg. 

4) Na žebříku smí pracovat jen jedna osoba. 

7) Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. 

10) Při práci ve výšce chodidel nad 5 m je nutno jistit se navíc jinými prostředky. 

11) žebříky se smí používat jen dle návodu k použití. 

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů 

1) materiál skladovaný ve výškách musí být zajištěn proti sklouznutí. 

 

V. Zajištění pod místem práce ve výškách a jeho okolí 

6) Práce nad sebou se smí vykonávat jen výjimečně, nelze je provést jinak. 
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VI. Práce na střeše 

1) Pracovník je povinen se chránit proti pádu na okrajích a propadnutím volnými otvory. 

 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

1) Dočasnou konstrukci lze použít jen v provedení podle návodu. 

5) Dočasnou konstrukci je možno používat jen v případě řádného předání pověřenou 

Osobou. 

6) Konstrukce musí být pravidelně podrobována kontrolám. 

7) Dočasná konstrukce smí být montována a demontována pověřenou a valifikovanou 

osobou. 

 

XIII. Shazování předmětu a materiálu 

2) Nelze shazovat předměty, pokud není možno bezpečně předvídat místo jejich 

dopadu. 

 

XI. Školení zaměstnanců 

 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům školení pro daný pracovní úkon. 

 

4.4.Dokončovací práce 

4.4.1.Provádění střešní konstrukce 

Nad objektem bude provedena plochá střecha, jednoplášťová se spádem 1% k 

vnitřním vyhřívaným vpustím. Součástí střechy je i žárově pozinkovaný žebřík a ocelový 

anténní stožár výšky 3,0 m. Skladba střešního pláště:  

 

• stabilizační a ochranná vrstva (prané oblázky) frakce 16-32, tl. Min 50,0 mm 

• mechanicky kotvená fólie – měkčené PVC tl. 1,5 mm 

• ochranná textilie – min 300 g/m2  

• spádové klíny EPS 150 S tl. 40 mm  

• tepelná izolace EPS 150 S  

• parozábrana – modifikovaný asfaltový pás SBS  

• penetrace – asfaltový nátěr  

• stropní železobetonová deska tl. 200 mm.  

 

Na střeše je umístěn světlík pro osvětlení schodiště a jeho požární odvětrání.  
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Světlík – požární klapka je vyrobena z kopulového světlíku s vyztuženou konstrukcí a 

otvíracího mechanismu. Je osazen trojitou kopulí a výška manžety je 500 mm. Samočinné 

odvětrací zařízení pro odvod tepla a kouře SOZ je určeno k zabudování do střešního pláště 

stavby, slouží k vytvoření bezkouřové vrstvy nad podlahou při požáru. V normálních 

provozních podmínkách může sloužit i k prosvětlení budov s možností denního větrání. 

  

Pracovní četa:  

1 vedoucí pracovní čety  

3 izolatér    

2 pomocní pracovníci 

 

Kontrola vstupní 

 Při provádění dokončovacích prací ve vstupní kontrole vždy kontrolujeme dokončení 

předcházejících prací. Kontrolujeme celistvost konstrukcí, rovinnost, svislosti a vodorovnosti. 

Vše musí odpovídat předepsaným odchylkám, veškeré provedení dle projektové 

dokumentace. Veškeré kontroly zapisujeme do stavebního deníku. 

 

 Kontrolujeme dodávku materiálů, množství (balení, kusů, prvky)dle dodacího listu a 

dle projektové dokumentace. Dále kontrolujeme také uskladnění materiálu, v této fázi bude 

většina materiálů skladována uvnitř objektu, bude tedy chráněna proti klimatickým 

podmínkám. Prvky, které nebude možné uskladnit v objektu, a jsou náchylné na vlhkost, 

nutno skladovat v uzamykatelných skladech. 

  

Kontrola mezioperační 

 Střešní konstrukce – plochá střecha. Kontrolujeme provádění jednotlivých vrstev 

konstrukce, jejich rovinnosti, případně kontrolujeme příslušný spád vrstev. Dále kontrolujeme 

jednotlivou pokládku vrstev, kotvení fólie (dostatečný počet kotev), tloušťky jednotlivých 

vrstev. 

 

Kontrola výstupní 

 Kontrolujeme provedení konstrukce jako celku. U dokončovacích prací výstupní 

kontrolu provádíme především vizuálně. Kontrolujeme jakost provedení konstrukcí a prvků. 
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V dílčích procesech kontrolujeme rovinnosti a vodorovnosti konstrukcí a také soulad s 

projektovou dokumentací. 

 

4.4.2.Instalace inženýrských sítí 

4.4.2.1.Vodovodní rozvody 

 Bude zhotovena nová vodovodní přípojka, která bude v objektu zakončena 

vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem. Pro zajištění dodávky vody do všech 

podlaží (zejména zajištění dodávky požární vody) bude v suterénu objektu instalována 

automatická tlaková stanice na zvýšení tlaku vody. Tlaková stanice bude na vodovod 

napojena přes přerušovací nádrž doplňovanou přes plovákový ventil.  

 
 Pitná voda bude v objektu zajištěna pomocí nové vodovodní přípojky ze stávajícího 

vodovodního řádu, bude rozvedena do všech podlaží. Po objektu bude zhotoven rozvod teplé, 

studené a požární vody k jednotlivým armaturám a hydrantům. Teplá voda bude ohřívána 

v elektrickém zásobníku. Rozvody budou zhotoveny z plastových potrubí a budou vedeny ve 

stěnách a ve stropech.  

 

4.4.2.2.Rozvody kanalizace 

 Veškerá splašková voda bude odváděna pomocí svodného potrubí do nově zhotovené 

kanalizační přípojky. V každém nadzemním podlaží budou rozvedena plastová kanalizační 

potrubí DN 100, která budou napojena na svodné potrubí DN 150. Rozvody budou vedeny 

v příčkách a v podhledech zavěšené na konstrukci stropu. Splašková i dešťová voda bude 

odváděna pomocí nově vybudovaná kanalizační přípojky do kanalizační betonové stoky. 

 

4.4.2.3.Rozvody elektro 

 Bude zde nově zhotovená přípojka NN, tato přípojka povede do objektu k hlavnímu 

rozvaděči, odkud budou veškeré elektro instalace rozvedeny po objektu. V každém 

nadzemním podlaží bude umístěn samostatný dílčí rozvaděč napojený na hlavní rozvaděč, od 

kterého povedou jednotlivé rozvody k dílčím zařízením. Rozvody budou zhotoveny pomocí 

kulatých měděných kabelů, budou vedeny na stěně v omítce, případě v podlaze.  
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Pracovní četa: 

- vodovodní rozvody + rozvody kanalizace – 8 instalatétů  

- rozvody elektro – 12 elektrikářů  

- rozvod plynu – 5 plynařů 

 

Kontrola vstupní 

  Při provádění inženýrských sítí ve vstupní kontrole vždy kontrolujeme dokončení 

předcházejících prací. Kontrolujeme především připravenost podkladu, zda je vše provedeno 

dle PD, kontrolujeme místa, kde veškeré instalace povedou, zda zde nejsou nějaké překážky. 

Veškeré kontroly zapisujeme do stavebního deníku. 

 

 Kontrolujeme dodávku materiálů, množství (balení, kusů, prvky) dle dodacího listu a 

dle projektové dokumentace. Dále kontrolujeme také uskladnění materiálu, v této fázi bude 

většina materiálů skladována uvnitř objektu, bude tedy chráněna proti klimatickým 

podmínkám. Prvky, které nebude možné uskladnit v objektu, a jsou náchylné na vlhkost, 

nutno skladovat v uzamykatelných skladech. 

  

Kontrola mezioperační 

  Zde kontrolujeme jednotlivé provádění veškerých inženýrských sítí, zda jsou 

v souladu s technologickými předpisy, technologickými postupy a s projektovou 

dokumentací. 

 

 V průběhu prací je nutno dbát na správnost provedení všech rozvodů. Průběžně 

kontrolujeme jednotlivá ukládání potrubí, kabelů, správnost provedení, jednotlivé spoje, 

těsnosti. 

 

 

Kontrola výstupní 

  Kontrolujeme provedení sítí jako celku, jejich funkčnost. Dochází ke kontrole 

správného umístění a provedení veškerých sítí. Výstupní kontrolu provádíme především 

pomocí příslušných zkoušek funkčnosti. U vodovodu a kanalizace provedeme zkoušku 

těsnosti, u elektro instalací provedeme zkoušku funkčnosti. U vzduchotechnických jednotek a 

vedení se provede zkouška chodu a zregulování VZT zařízení a těsnost vedení VZT potrubí. 

Kontrolujeme jakost provedení konstrukcí a prvků. 
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4.4.3.Podlahy 

Obecné informace o procesu 

 Jedná se o provedení nášlapných vrstev podlah. Jako podkladní materiál bude požit 

Isover EPS RigiFloor 4000, hydroizolační fólie, dále betonová roznášecí vrstva z betonu 

C15/20 tloušťky 50-55 mm a samonivelační stěrka tloušťky 3 mm.  Na tuto skladbu bubou 

kladeny nášlapné vrstvy podlah: Dlaždice RAKO Lago Dar 35157 na Disperzní lepidlo 

CEMIT sokly budou řezány z celých dlaždic, laminátová plovoucí podlaha KRONOSPAN 

Castello click položená na MIRELON 3 mm budou použity soklové lišty KRONOSPAN. 

 

Keramická dlažba: 

Nezbytným předpokladem k zahájení kladečských prací je příprava stabilního 

podkladu, který musí mít dostatečnou pevnost a musí být zbaven zbytků prachu, mastných 

skvrn a přebytečné vody. V případě potřeby se provádí isolační a penetrační nátěry. Před 

zahájením kladečských prací se doporučuje rozložit keramické obkladové prvky z několika 

kartonů do plochy min. 2 m
2
 a provést kontrolu celkového vzhledu a zejména prověřit 

sestavení obrazců kombinovaných z různých typů výrobků, různobarevných základů a 

doplňků, apod. Doporučuje se nechat schválit navrženou sestavu majitelem, investorem nebo 

uživatelem objektu. 

 

Keramické obklady se mohou provádět jen tehdy, jestliže teplota podkladu a teplota v 

místnosti neklesne pod +5°C. Plochy nesmí být promáčené. Čerstvě nanesená tenkovrstvá 

malta resp. disperzní lepidlo se před pokládáním obkladů a dlažeb chrání před rychlou ztrátou 

vlhkosti. 

 

Na rovný podklad je nejprve nanesena tenká hladká vrstva lepidla jako podklad. Tato 

vrstva se pak rozprostře vhodnou zubatou stěrkou, aby byla zajištěna rovnoměrná vrstva 

lepidla. Do takto upravené plochy jsou pokládány jednotlivé keramické dlaždice dlažby. 

Hutné a slinuté materiály RAKODUR se před pokládáním namočí. Pro zajištění pravidelných 

spár se používají různé distanční pomůcky. Lepidlem znečištěné obkladové prvky je nutné 

včas očistit tak, aby nedošlo k poškození povrchu dlaždic. Před spárováním je důležité nechat 

technologickou pauzu cca 24-36 hodin, tak aby nedošlo k poškození čerstvě položené dlažby. 

   

Po dostatečném vytvrdnutí lepidla a vyškrábnutí spár lze provádět spárování. Spáruje 

se moderními různobarevnými spárovacími prostředky, tak aby seděly ke zvolenému typu 

http://www.isover.cz/isover-eps-rigifloor-4000
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dlažby. Spárovačka se nanese na zatvrdnutou dlažbu a gumovou stěrkou se roztírá do spár. 

Poté se pomocí dřevěného kolíčku spáry projedou tak, aby ve spáře nevzniklo duté místo. 

Podle potřeby se ještě dodá spárovačka. Šířka spár je závislá na velikosti, tloušťce a typu 

obkladového prvku. Optimální šířky jsou uvedeny v příslušných normách pro modulové 

obkladové prvky RAKODUR a činí 2 až 5 mm, nebo se blíží tloušťce obkladových prvků tak, 

aby spárovací hmota zcela zaplnila spáry v celé hloubce bez mezer a dutin. Nakonec se 

povrch dlažby očistí navlhčeným, ne mokrým hadrem, tak aby nedošlo k zatuhnutí 

spárovačky na dlaždicích. 

 

Plovoucí podlaha: 

Podklad musí být pevný, rovný a suchý dle normy. Nerovnost nesmí přesahovat 

hodnoty 2 mm na 2 m délky. Obsah vody v podkladu přezkoušejte CM-přístrojem na měření 

vlhkosti. Bude-li obsah vlhkosti u betonového podkladu více než 2,0 CM %, u anhydritového 

podkladu nad 0,3 CM %, podlahu nepokládejte. Nerovnosti vyrovnejte nejlépe samo nivelační 

vrstvou. Na minerální podklad (beton, teraco atd.) položte nejdříve minimálně 0,2 mm silnou 

parotěsnou zábranu (PF fólie), která bude překrývat okraje o cca 20 cm. U podkladů, které se 

dotýkají země (například nepodsklepené místnosti), musí být položena nejdříve 1,2 mm silná 

parotěsná zábrana tak, že fólie bude u stěn vytažena, překryjí se její styčné hrany a utěsní se 

lepící páskou. Na parotěsnou zábranu bude položena ještě izolace proti kročejovému hluku 

(např. pěnová fólie, vlnitá lepenka) a spojen na hranách. 

Všechny prvky plovoucí podlahy budou lepeny do sebe v drážce a peru. Je nutné 

odstranit případné cizí prvky mezi drážkou a perem. Na horní část drážky naneste vrstvu 

lepidla a nasuňte části podlahy do sebe. Lepidlo, které vystoupilo ze spojů, se nechá 5-10 min. 

zaschnout a pak se odstraní po položení plovoucí podlahy rozpouštědlem na lepidla a vlhkým, 

ne však mokrým hadrem. 

Pokládejte nejlépe ve směru dopadu světla. U zdi dodržte odstup minimálně 10 mm, 

vytvořený špalíčky. Stejně tak odstupy od pevně zabudovaných předmětů (např. topení) musí 

činit nejméně 10 mm. Spoje mezi jednotlivými dílci by měly být v následující řadě přesazeny 

nejméně o 40 cm k řadě předchozí. 

 

První řadu položte drážkami rovně ke stěně. Prvky prvních tří řad k sobě nasuňte 

pomocí měřící šňůry nebo latě. První tři řady zalepte (začněte od první a upevněte do 

montážních svěráků nebo utahovací soupravy). Opět přezkoušejte rovnost. Závisí na tom 
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správné položení celé podlahy. Zalepení prvních tří řad nechte minimálně 45 minut 

zaschnout. Poté postupně přikládejte další dílce podlahy. Poslední řadu upravte podle vzniklé 

mezery a položte ji pevně k řadě předchozí. Během celé doby pokládání ponechte špalíčky u 

stěn. 

 

Dveřní rámy zkraťte natolik, aby bylo možno podsunout prvek s izolací proti 

kročejovému efektu. Protože se plovoucí podlahy při změně teploty roztahují, počítejte v 

prostoru kolem dveří a přechodů k jiným plochám se spárami 10 mm. V prostorách, které jsou 

delší než 10 m nebo širší než 8 m počítejte s ještě většími dilatačními spárami. Do těchto spár 

se potom umístí přechodové lišty. 

 

Dvě hodiny po položení odstraňte špalíčky u stěn. Nechte lepidlo 24 hodin zatvrdnout, 

teprve potom je možno na podlahu vstupovat nebo ji zatěžovat. Krajní spáry zakryjte lištami. 

Lišty se připevňují na zeď a ne na podlahu. 

Pracovní četa: 

1 vedoucí čety  

6 obkladačů  

6 podlahářů  

10 pomocných dělníků  

 

Kontrola vstupní  

Kontroluje se vlhkost podkladu pro dlažbu a plovoucí podlahu – musí být suchý (max. 

vlhkost 3,5%, v zimním období max. 4%), prostý prachových částic, nedrolící se, očištěný od 

případných výkvětů, nesmí být zmrzlý a voduodpuzující (mastný), měl by být maximálně 

rovinný. Kontrola rovnosti se provede na 2 m hliníkové lati povolená odchylka od rovinnosti 

je ±2 mm, na celou délku konstrukce celkem ±5 mm. Je třeba zkontrolovat též celistvost 

okolních ploch. 

 

Při přebírce materiálů kontrolujeme kompletnost objednávky, kvalitu jednotlivých 

materiálů, tvarovou správnost a celistvost jednotlivých prvků. Před použitím každého prvku 

kontrolujeme, jestli nevykazuje znaky nesprávného skladování (poškození klimatickými 

vlivy, průhyb z nesprávného skladování, mechanické poškození) – nevyhovující prvky do 

konstrukcí nesmíme použít. 
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Kontrola mezioperační 

 Po čas provádění podlah se kontrolují veškeré odchylky, rovinnost, technologický 

postup a dodržování bezpečnosti práce. Na provádění bude osobně dohlížet stavbyvedoucí 

nebo jím pověřený pracovník. 

 

Kontrola výstupní 

 Vzhled podlahy se posoudí z výšky 160cm při běžném osvětlení.  Povrch podlah musí 

být rovný, v rovnosti jsou nejvýše přípustné odchylky ± 2 mm na 2 m provede se 

dvoumetrovou latí. Hrany rohů a koutů musí být přímé, mají daný tvar s případnými 

odchylkami nejvýše jako u podlahových ploch. Bude provedena kontrola poklepáním. Musí 

být dodržena barevná správnost. 

 

Při dokončení prací bude přizván technický dozor, který prověří kvalitu a jakost 

prováděných prací. Všechny materiály ke stavbě musí být podloženy ke kolaudačnímu řízení 

certifikáty o shodě od dodavatelů. 

 

U všech kontrol je přítomen stavbyvedoucí, nebo vedoucí čety, která činnost 

prováděla a technický dozor investora. O kontrolách se provedou záznamy do stavebního 

deníku. 

 

4.4.4.Omítky 

Obecné informace o procesu 

 Jedná se o provedení omítek. Jako zdící materiál bude použit systém HELUZ. Na toto 

zdivo budou nanášeny omítky Knauf.  Jádrová omítka bude z Knauf Rotband, štuk bude z 

Knauf Multi-finish a špryc bude z Portlandského cementu. Omítky budou nanášeny ručně. 

Budou použity rohové lišty. 

 

8. Pracovní postup 

- Před omítáním se nesmí zapomenout na zakrytí dveřních zárubní o okenních rámů, 

pomocí samolepící folie tak, aby při omítání nedošlo k jejich poškození. 

 

- Všechny omítané plochy pokryjeme mírnou vrstvou „špryce“ (rozmíchaná voda 

s cementem) 
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- Po zaschnutí podkladu začneme nanášet omítkovou směs v takové vrstvě, abychom 

vytvořili na zdivu hladký a rovný povrch. Nejméně však 8mm. 

 

- Nezapomeneme do všech rohů osadit rohové lišty, které tvoří ochranu rohů proti uražení 

či odloupnutí 

 

- Po dosažení výšky zhruba 1,5m postavíme lešení a pokračujeme v nanášení v horních 

vrstvách 

 

-Po omítnutí vodorovných konstrukcí přejdeme za pomocí již postaveného lešení 

k omítání stropů 

 

- Po odpovídající technologické přestávce (zhruba 8 dní) tzn. vyschnutí omítkové směsi 

začneme nanášet vrstvu štuku tak abychom povrch uvedli do požadované rovinnosti 

 

- Po dosažení výšky 1,5m opět štuk nanášíme z připraveného lešení  

 

- Nakonec provedeme nanesení vrstvy štuku na stropní konstrukci 

 

- Dbáme na dodržení svislosti, vodorovnosti, pravých úhlů a ostrosti všech rohů a koutů 

 

Pracovní četa:  

1 vedoucí čety  

15 omítkáři   

16 pomocníci dělníci 

 

Kontrola vstupní  

            Kontroluje se vlhkost podkladu pro omítky – musí být suchý (max. vlhkost 6%, 

v zimním období max. 4%), prostý prachových částic a uvolněných kusů zdiva, nedrolící se, 

očištěný od případných výkvětů, nesmí být zmrzlý a voduodpuzující (mastný), měl by být 

maximálně rovinný s plně vyplněnými spárami mezi jednotlivými cihlami. Kontrola rovnosti 

se provede na 2 m hliníkové lati povolená odchylka od rovinnosti je ±2 mm, na celou délku 

konstrukce celkem ±5 mm. Je třeba zkontrolovat též celistvost okolních ploch. 
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            Při přebírce materiálů kontrolujeme kompletnost objednávky, kvalitu jednotlivých 

materiálů, tvarovou správnost a celistvost jednotlivých prvků. Před použitím každého prvku 

kontrolujeme, jestli nevykazuje znaky nesprávného skladování (poškození klimatickými 

vlivy, průhyb z nesprávného skladování, mechanické poškození) – nevyhovující prvky do 

konstrukcí nesmíme použít. 

 

Kontrola mezioperační 

            Po čas provádění omítek se kontrolují veškeré odchylky, rovinnost, technologický 

postup a dodržování bezpečnosti práce. Na provádění bude osobně dohlížet stavbyvedoucí 

nebo jím pověřený pracovník. 

 

Kontrola výstupní  

            Povrch omítky musí být rovný, oblé plochy musí mít řádný tvar, v rovnosti omítek 

jsou nejvýše přípustné odchylky u hrubých omítek ±5 mm na 2 m a u hladkých je max. 1- 

2,5mm na 2m – provede se dvoumetrovou latí nebo šablonou (u oblých ploch). Hrany rohů a 

koutů musí být přímé, mají daný tvar s případnými odchylkami nejvýše jako u omítnutých 

ploch. Kolem rámů a zárubní bude omítka začištěna a zalícována nebo vytažena, podle druhu 

zárubně nebo rámu. Malta pro omítky odpovídá předepsané jakosti i složení. V hotové omítce 

se nesmějí vyskytovat trhliny, puchýře apod.  Bude provedena kontrola poklepáním 

 

 Při dokončení prací bude přizván technický dozor, který prověří kvalitu a jakost 

prováděných prací. Všechny materiály ke stavbě musí být podloženy ke kolaudačnímu řízení 

certifikáty o shodě od dodavatelů. 

            U všech kontrol je přítomen stavbyvedoucí, nebo vedoucí čety, která činnost 

prováděla a technický dozor investora. O kontrolách se provedou záznamy do stavebního 

deníku. 

 

4.4.5.Okna 

 Všechna okna v objektu budou otevíratelná. Profily oken budou mít následující šířky: 

obvodové sloupky 150 mm, mezisloupky 150 mm, šikmé profily 80 a 150 mm, svislé příčky 

40 a 400 mm. Zasklení bude izolační trojsklo, rastrové včetně plastového meziskelního 

rámečku. Rámy oken budou tvořit profily hliníku, minimálně tříkomorový systém. 
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 Profily oken budou mít následující šířky: obvodové sloupky 150 mm, mezisloupky 

150 mm, šikmé profily 80 a 150 mm a svislé příčky 40 a 400 mm. Složení skel – 6 mm 

Planibel Low-e Energy N - 16 mm Argon 90% - 6 mm Planibel Clear - 16 mm Argon90% - 6 

mm Planibel Low-e Top N. Rámy oken budou tvořit profily hliníku – tříkomorový systím 

(prosklení izolačním trojsklem, tříbodová aretace, středový horní a dolní blokovací bod, min. 

dvě úrovně neoprénového těsnění). 

 

Pracovní četa: 

- 1 vedoucí pracovní čety  

- 2 zedníci  

- 3 pomocní dělníci  

 

Kontrola vstupní 

 Při provádění dokončovacích prací ve vstupní kontrole vždy kontrolujeme dokončení 

předcházejících prací. Kontrolujeme celistvost konstrukcí, rovinnost, svislosti a vodorovnosti. 

Vše musí odpovídat předepsaným odchylkám, veškeré provedení dle projektové 

dokumentace. Veškeré kontroly zapisujeme do stavebního deníku. 

 

 Kontrolujeme dodávku materiálů, množství (balení, kusů, prvky)dle dodacího listu a 

dle projektové dokumentace. Dále kontrolujeme také uskladnění materiálu, v této fázi bude 

většina materiálů skladována uvnitř objektu, bude tedy chráněna proti klimatickým 

podmínkám. Prvky, které nebude možné uskladnit v objektu, a jsou náchylné na vlhkost, 

nutno skladovat v uzamykatelných skladech. 

  

Kontrola mezioperační 

 Okna – dveře – zde kontrolujeme pouze osazovaní jednotlivých prvků. Kontrolujeme 

správné osazení dle projektové dokumentace, kotvení jednotlivých prvků, správnost 

provedení izolace oken pomocí pěny. 

 

Kontrola výstupní 

 Kontrolujeme provedení konstrukce jako celku. U dokončovacích prací výstupní 

kontrolu provádíme především vizuálně. Kontrolujeme jakost provedení konstrukcí a prvků. 

V dílčích procesech kontrolujeme rovinnosti a vodorovnosti konstrukcí a také soulad s 

projektovou dokumentací. 
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4.4.6.Dveře 

 Vnitřní dveře budou provedeny dle tabulky výrobků a specifikace materiálů. Vnitřní 

dveře budou vždy výšky 2 100 mm, budou mít 3D panty, budou z lakovaných MDF desek 

včetně obložek z MDF. Použité stavební pouzdro bude tloušťky 82 mm, popř. 100 mm, budou 

v provedení SDK nebo zazděné, budou mít osazen tichý doraz. 

 

 Vstupní automatické dveře budou zasklené bezpečnostním sklem tl. 10 mm s 

dodávkou tepelné elektrické clony. Rám bude hliníkový v nástřiku barvy RAL (barva šedá), 

automatické otevírání, možnost volby programu. Rozměry dveří budou 2 500 x 3 100 mm. 

 

Pracovní četa: 

- 1 vedoucí pracovní čety  

- 2 zedníci  

- 3 pomocní dělníci  

 

Kontrola vstupní 

 Při provádění dokončovacích prací ve vstupní kontrole vždy kontrolujeme dokončení 

předcházejících prací. Kontrolujeme celistvost konstrukcí, rovinnost, svislosti a vodorovnosti. 

Vše musí odpovídat předepsaným odchylkám, veškeré provedení dle projektové 

dokumentace. Veškeré kontroly zapisujeme do stavebního deníku. 

 

 Kontrolujeme dodávku materiálů, množství (balení, kusů, prvky)dle dodacího listu a 

dle projektové dokumentace. Dále kontrolujeme také uskladnění materiálu, v této fázi bude 

většina materiálů skladována uvnitř objektu, bude tedy chráněna proti klimatickým 

podmínkám. Prvky, které nebude možné uskladnit v objektu, a jsou náchylné na vlhkost, 

nutno skladovat v uzamykatelných skladech. 

  

Kontrola mezioperační 

 Okna – dveře – zde kontrolujeme pouze osazovaní jednotlivých prvků. Kontrolujeme 

správné osazení dle projektové dokumentace, kotvení jednotlivých prvků, správnost 

provedení izolace oken pomocí pěny. 
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Kontrola výstupní 

 Kontrolujeme provedení konstrukce jako celku. U dokončovacích prací výstupní 

kontrolu provádíme především vizuálně. Kontrolujeme jakost provedení konstrukcí a prvků. 

V dílčích procesech kontrolujeme rovinnosti a vodorovnosti konstrukcí a také soulad s 

projektovou dokumentací. 

 

4.4.7.Zámečnické výrobky 

 Tyto jednotlivé prvky jsou popsány v tabulce prvků v projektové dokumentaci. 

 

 Zábradlí na schodištích bude z nerezových trubek s výplněmi z nerozbitelného 

kaleného skla. Zábradlí na schodištích bude ocelové, žárově pozinkované.  

Pracovní četa: 

- 1 vedoucí pracovní čety  

- 4 zámečníci  

 

Kontrola vstupní 

 Při provádění dokončovacích prací ve vstupní kontrole vždy kontrolujeme dokončení 

předcházejících prací. Kontrolujeme celistvost konstrukcí, rovinnost, svislosti a vodorovnosti. 

Vše musí odpovídat předepsaným odchylkám, veškeré provedení dle projektové 

dokumentace. Veškeré kontroly zapisujeme do stavebního deníku. 

 

 Kontrolujeme dodávku materiálů, množství (balení, kusů, prvky)dle dodacího listu a 

dle projektové dokumentace. Dále kontrolujeme také uskladnění materiálu, v této fázi bude 

většina materiálů skladována uvnitř objektu, bude tedy chráněna proti klimatickým 

podmínkám. Prvky, které nebude možné uskladnit v objektu, a jsou náchylné na vlhkost, 

nutno skladovat v uzamykatelných skladech. 

  

Kontrola mezioperační 

 Zámečnické výrobky – tyto výrobky budou již dodány jako hotové. Kontrolujeme 

osazování jednotlivých prvků.  
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Kontrola výstupní 

 Kontrolujeme provedení konstrukce jako celku. U dokončovacích prací výstupní 

kontrolu provádíme především vizuálně. Kontrolujeme jakost provedení konstrukcí a prvků. 

V dílčích procesech kontrolujeme rovinnosti a vodorovnosti konstrukcí a také soulad s 

projektovou dokumentací. 

 

4.4.8.Klempířské výrobky 

 Klempířské práce spočívají především v oplechování atiky a vnějších parapetů oken. 

Klempířské prvky budou provedeny z lakovaného plechu dle ČSN 73 3610 Navrhování 

klempířských konstrukcí. 

 

Pracovní četa: 

- 1 vedoucí pracovní čety  

- 5 klempíři 

 

Kontrola vstupní 

 Při provádění dokončovacích prací ve vstupní kontrole vždy kontrolujeme dokončení 

předcházejících prací. Kontrolujeme celistvost konstrukcí, rovinnost, svislosti a vodorovnosti. 

Vše musí odpovídat předepsaným odchylkám, veškeré provedení dle projektové 

dokumentace. Veškeré kontroly zapisujeme do stavebního deníku. 

 

 Kontrolujeme dodávku materiálů, množství (balení, kusů, prvky)dle dodacího listu a 

dle projektové dokumentace. Dále kontrolujeme také uskladnění materiálu, v této fázi bude 

většina materiálů skladována uvnitř objektu, bude tedy chráněna proti klimatickým 

podmínkám. Prvky, které nebude možné uskladnit v objektu, a jsou náchylné na vlhkost, 

nutno skladovat v uzamykatelných skladech. 

  

Kontrola mezioperační 

 Klempířské výrobky – zde kontrolujeme správnost provedení oplechování atiky a 

vnějších parapetů oken. Kontrolujeme správné usazení, kotvení, správnost použití 

jednotlivých materiálů. 
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Kontrola výstupní 

 Kontrolujeme provedení konstrukce jako celku. U dokončovacích prací výstupní 

kontrolu provádíme především vizuálně. Kontrolujeme jakost provedení konstrukcí a prvků. 

V dílčích procesech kontrolujeme rovinnosti a vodorovnosti konstrukcí a také soulad s 

projektovou dokumentací. 

 

4.4.9.Vnější povrchové úpravy stěn 

 Objekt bude z venkovního líce opatřen kontaktním zateplovacím systémem ETICS se 

stěrkovou vnější vápenocementovou omítkou. Fasádní nátěr bude proveden v barevných 

odstínech šedé. Klempířské práce budou provedeny z lakovaného plechu v barvě oken (šedá – 

hliníková). 

 

Pracovní četa: 

- 1 vedoucí pracovní čety  

- 4 izolatéři  

- 4 zedníci 

- 6 pomocných pracovníků  

  

Kontrola vstupní 

 Při provádění dokončovacích prací ve vstupní kontrole vždy kontrolujeme dokončení 

předcházejících prací. Kontrolujeme celistvost konstrukcí, rovinnost, svislosti a vodorovnosti. 

Vše musí odpovídat předepsaným odchylkám, veškeré provedení dle projektové 

dokumentace. Veškeré kontroly zapisujeme do stavebního deníku. 

 

 Kontrolujeme dodávku materiálů, množství (balení, kusů, prvky)dle dodacího listu a 

dle projektové dokumentace. Dále kontrolujeme také uskladnění materiálu, v této fázi bude 

většina materiálů skladována uvnitř objektu, bude tedy chráněna proti klimatickým 

podmínkám. Prvky, které nebude možné uskladnit v objektu, a jsou náchylné na vlhkost, 

nutno skladovat v uzamykatelných skladech. 

 

Kontrola mezioperační 

 Vnější povrchové úpravy stěn – zde kontrolujeme provedení zateplovacího systému, 

provedení jednotlivých vrstev, jejich kotvení. Následně kontrolujeme provedení vnější 

omítky. Kontrolujeme rovinnost a svislost výslední konstrukce.  
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Kontrola výstupní 

 Kontrolujeme provedení konstrukce jako celku. U dokončovacích prací výstupní 

kontrolu provádíme především vizuálně. Kontrolujeme jakost provedení konstrukcí a prvků. 

V dílčích procesech kontrolujeme rovinnosti a vodorovnosti konstrukcí a také soulad s 

projektovou dokumentací. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – Dokončovací práce + IS 

Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy a dodržovat platné 

bezpečnostní předpisy o BOZP. Zejména: 

 

Zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění 

zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 

124/2000 Sb., č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí: 1, 2, 4 

- II. Zajištění proti pádu ochrannými pracovními prostředky: 5 

- III. Používání žebříků: 2, 3, 4, 7, 8, 11 

- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů: 1, 3 

- IX. Přerušení práce ve výškách 

- XI. Školení zaměstnanců 

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

- Příloha č. 1 – 5  

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 
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- Příloha č. 1 - 4 

- Obecné požadavky na zajištění staveniště 

- Obecné požadavky na obsluhu strojů – čerpadla směsí a strojní omítačky 

- Skladování a manipulace s materiálem 

- Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- Malířské a natěračské práce 

 

 Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací byl zpracován plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 15 zák. č. 309/2006 Sb.  Zejména je nutno 

vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. Všichni pracovníci musí být proškoleni jak 

zacházet se svěřeným nářadím. Materiály, které budou použity zhotovitelem stavby, musí mít 

doloženy doklady o tom, že k těmto výrobkům bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem 

nebo dovozcem ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb. 
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1. Obecné informace 

1.1. Obecné informace o stavbě 

Projekt se zabývá pavlačovým bytovým domem s 56 byty, který bude určen výhradně 

k bydlení, další funkce se nepředpokládají. Jedná se o samostatně stojící bytový dům o 

žádném podzemním a šesti nadzemních podlažích s byty různých velikostí, částečné sedmé 

podlaží obsahuje ložnicové části mezonetových bytů v 6.NP. První, vstupní podlaží je na 

úrovni terénu, obsahuje garáže a sklepy, nepravidelného půdorysu 95,75 m x 19,565 m, 

s plochou střechou s výškou atiky +18,35 m nad +/- 0,00, která je umístěna na kótě 213,500 m 

n.m. V prvním nadzemním podlaží bude rozmístěno 22 garáží, 58 sklepních kójí, kočárkárny 

a výměníky, ve 2. až 6. NP bude celkem 56 bytů. Bytový dům bude napojen novými 

přípojkami na vodovod, kanalizaci, NN, veřejné osvětlení a teplovod, příjezd je zajištěn 

novým sjezdem z ulice Sokolovská. U bytového domu bude zřízeno 48 nekrytých 

parkovacích stání.  

Zastavěná plocha: obytný dům:         1 433 m
2 

Obestavěný prostor: základy a vstupní podlaží: 1 433 m2 x (0,85 + 2,95)  5 445 m
3 

   2.NP až 5.NP: 1 566 m2 x (( 4 x 2,95 ) + 0,9 střecha) 19 888 m
3 

   6.NP: 841 m2 x 2,95         2 481 m
3 

   navržený obytný dům celkem:      27 814 m
3 

 

Staveniště: 

-Parc.č. 70, k.ú. Klášterní Hradisko 710555, zastavěná plocha a nádvoří, 776 m2, vlastník: 

HORSTAV Olomouc, spol. s r. o., Tovární ul. 1129 / 41a, Olomouc, 772 00. 

-Parc.č. 71, zastavěná plocha a nádvoří, 609 m2, vlastník: HORSTAV Olomouc. 

-Parc.č. 152, ostatní plocha, 3165 m2, vlastník: HORSTAV Olomouc. 

 

Staveniště navrženého bytového domu se nachází na nábřeží řeky Moravy, v blízkosti 

centra Olomouce. Je dostatečně odcloněné od ruchu dopravy stávajícími objekty Střední 

zemědělské školy a Vojenské nemocnice. Je rovinné, nepravidelného východo - západně 

protáhlého tvaru, o rozměrech zhruba 140 x 38 m. 

 

 Tento technologický předpis řeší provádění monolitické nosné konstrukce stropů a 

podlah u pavlačového bytového domu. Jedná se o bytová dům o 6 nadzemních podlažích 

s pravidelným tvarem, proto bude při jeho realizaci využito principů proudové výstavby. 
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Monolitické stropní desky jsou navrženy v tloušťce 200 mm, beton 16/20, ocel 10216.  Stavba 

bude osamocena vzhledem k okolním stavbám.  

 

Objekt bude založen na základových pasech šířky 900 mm z železobetonu, beton 

C16/20, ocel B500B, v podélném směru 600 mm, podepřených zhruba po třech metrech 

vrtanými pilotami o průměru 900, resp. 600 mm, do hloubky 7 až 8 metrů, piloty budou 

železobetonové, ocelový svařovaný koš a beton C20/25. Pro zvýšení odolnosti betonových 

konstrukcí proti působení CO2 bude použit struskoportlandský cement 400 kg/m
3
. Základová 

deska tl. 150 mm (betonová mazanina C16/20) bude vyztužena svařovanou sítí stykovanou 

přesahem 200 mm v obou směrech (S6,3/150 – 6,3/150). 

 

Svislou nosnou funkci budou u objektu plnit nosné stěny z keramických tvárnic 

Porotherm. Obvodové stěny jsou navrženy v tloušťce 365 mm z cihel Porotherm 36,5 P+D 

broušená. Vnitřní nosné stěny, resp. stěny mezi byty, jsou v tloušťce 300 mm z cihel 

Porotherm AKU 30 P+D. Zdivo kolem schodišť je z broušených cihel Porotherm 30 CB. 

Příčky, u nichž se předpokládá vedení instalací nebo zavěšování horních skříněk kuchyňských 

linek nebo kotlů ÚT jsou v tloušťce 150 mm, ostatní příčky v tloušťce 100 mm, provedeny 

budou z cihel Porotherm 8 P+D.  

 

Výjimkou je zdivo přízemí – celé 1.NP má monolitické stěny o tl. 200 mm, beton 

C25/30, ocel B550B, jednak ze statických důvodů, jednak proto, že jde o stavbu v zátopové 

oblasti a případná povodeň železobetonovou konstrukci nepoškodí. Železobetonová je také 

celá výtahová šachta, schodiště a prvky pavlačí. 

 

1.2. Obecné informace o procesu 

Před započetím prací na stropních konstrukcích bude provedena kontrola stávajících 

svislích konstrukcí, které budou sloužit jako nosná konstrukce pro nově vzniklé stropní 

konstrukce. Bude kontrolována především jejich kompletnost a správné umístění dle 

projektové dokumentace.  

 

Bude prováděna opakovaná montáž a demontáž systémového bednění pro betonáž 

jednotlivých stropních konstrukcí. Betonovat se bude vždy polovina stropu nad celým 

podlažím, tedy jeden dilatační celek, po dokončení všech nosných konstrukcí v dané části. 

Dále bude na místě do bednění vkládána ocelová výztuž. Složitější prvky výztuže budou na 
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stavbu dopraveny pomocí nákladních automobilů a na místo uložení přemístěny věžovými 

jeřáby. Prvky jednodušší a propojovací se budou připravovat přímo na stavbě. Betonáž bude 

probíhat pomocí autočerpadel se sklápěcími rameny. Beton bude na stavbu přepravován 

z nedaleké betonárny pomocí autodomíchávačů. Konečné ukládání betonu budou provádět 

pracovní čety, které budou tímto úkonem pověřeny.  

 

Stropní konstrukce budou zhotoveny z železobetonu třídy C 16/20, XC1, S1, Dmax 

22mm, Cl 0,2 a oceli třídy B500 – 10505 (R). Po dokončení betonáže bude probíhat 4 denní 

technologické přestávka. Poté bude bednění odstraněno. Tento postup proběhne na druhém 

dilatačním celku. Následně se tento postup bude opakovat v každém patře až do 6 NP. 

 

Před založením zdiva se provede vyměření a vykreslení půdorysu zdiva podle 

výkresové dokumentace, především vytyčení lomových hran zdiva a vyznačení otvorů ve 

zdivu.  Každá stěna bude zděna ve třech krocích, založení zdiva, vyzdění 1. výšky a vyzděná 

2. výšky. Jako první budou vyzděny obvodové a vnitřní nosné stěny. Ve stěnách budou 

vynechávány kapsy pro návaznost přilehlých stěn. Kapsa bude vynechána vždy ob dva šáry. 

Obvodové zdivo bude provedeno z Porotherm 36,5 P+D, vnitřní nosné zdivo bude vyzděno 

z Porotherm 30 AKU P+D, dále budou uvnitř objektu zděny příčky z Porotherm 14 P+D a 

Porotherm 8 P+D. Prostor kolem schodiště bude vyzděn z Porotherm 30 P+D. Proces bude 

zahájen vždy minimálně po dosažení 70% krychelné pevnosti monolitického betonového 

stropu. Pro překlenutí otvorů ve stěnách budou užity systémové prvky Porotherm (Porotherm 

překlady). Zdít se budou vždy nejprve obvodové stěny z důvodů působení zatížení a jeho 

přenosu. Po vyzdění 60% obvodových stěn se začnou zdít vnitřní nosné. Vyzdění vnitřních 

nenosných stěn bude probíhat až do vybetonování následujícího patra a odstojkování. Zdít se 

bude na tenkovrstvou maltu, kromě nenosných příček ty budou na MVC. 

 

2. Informace o staveništi 

2.1. Popis staveniště 

Staveniště navrženého bytového domu se nachází na nábřeží řeky Moravy, v blízkosti 

centra Olomouce. Je dostatečně odcloněné od ruchu dopravy stávajícími objekty Střední 

zemědělské školy a Vojenské nemocnice. Je rovinné, nepravidelného východo - západně 

protáhlého tvaru, o rozměrech zhruba 140 x 38 m. Bytový dám je navržen na místě dvou již 

nevyužitelných armádních objektů a přibližně kopíruje jejich půdorysný tvar. Objekt je 

situován na levé straně staveniště. Na pravé straně je umístěno hlavní zařízení staveniště, tedy 
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unimobuňky sloužící jako kancelář, šatny a uzamykatelné sklady. Dále je zde situováno 

míchací centrum a zpevněná plocha pro skladování pytlovaného materiálu, betonářské 

výztuže a cihel. 

 

 Přístupová komunikace pro vozidla i pěší, kterou zajišťuje nábřežní Sokolovská ulice, 

se dotýká západního okraje staveniště. Podél severní strany staveniště probíhá chodník, 

spojující nábřeží s panelovou zástavbou Černé cesty. Celý prostor staveniště je oplocen do 

výšky 1,8 m systémovým oplacením. 

 

Staveniště nemá zvláštní geologické, geomorfologické ani hydrogeologické 

podmínky, není zdrojem nerostů ani podzemních vod, je zátopovým územím (mj. bylo 

zaplaveno při povodni v roce 1997). 

 

2.2. Podzemní překážky 

Po oslovení dotčených organizací bylo zjištěno, že na území pozemku, na němž bude 

realizována stavba, se nenachází žádné sítě ani nic jiného co by bránilo, nebo omezovalo 

jakékoliv výkopové práce. Přípojky budou realizovány v průběhu výstavby objektu. 

 

2.3. Vjezd na staveniště 

Vjezd a výjezd ze staveniště je z ulice Sokolovská a bude sloužit i jako vstup pro pěší 

na staveniště. Vjezdová brána je uzamykatelná a opatřená osvětlením. 

 

2.4. Informační tabule 

U vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule s názvem stavby, 

identifikačními údaji stavebníka, projektanta a zhotovitele. Dále na ní bude umístěno datum 

zahájení stavby a datum dokončení stavby a bude na ní umístěna následující tabulka. 
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2.5. Dopravní značení 

U vjezdu na staveniště bude umístěna dopravní značka s nejvyšší povolenou rychlostí 

5 km/h, označení B20a, značka zákaz vjezdu B01 a zákaz vstupu chodců B30 a pod nimi 

dodatková tabulka E13 s nápisem „Mimo provoz staveniště“ a „Mimo zaměstnanců“. Při 

výjezdu ze staveniště bude umístěna dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě označení P06 

a konec nevyšší povolené rychlosti na staveništi označení B20b. V ulici Sokolovská budou 

umístěny značky omezující rychlost na 30km/h označení B20a, které budou platit pro úsek 

vymezen 200 m na každou stanu od výjezdu ze stavby. Dále budou na ulici Sokolovská 

umístěny v obou směrech značky výjezd vozidel stavby IP22. 

 

2.6. Oplocení staveniště 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 1,8 m se stínící tkaninou. 

Plotové dílce budou ukládány do nosných patek z recykláž a zajištěny vzpěrami umístěnými 

ze strany stavby. Staveništní brána bude uzamykatelná a bude složena ze dvou plotových 

dílců. Na každém třetím dílci oplocení bude připevněna následující cedulka.  
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2.7. Parkování osobních vozidel 

Parkování osobních automobilů, zaměstnanců stavby, stavebníka, koordinátora BOZP 

a dalších, bude zajištěno na zpevněné ploše nacházející se vlevo za vjezdem na staveniště. 

V případě nedostačující kapacity tohoto prostoru budou auta parkována na nedalekém 

parkovišti nacházejícím se na levé straně ulice Sokolovská ve směru na Klášterní Hradisko. 

 

3. Zařízení staveniště 

3.1. Mobilní buňky a kontejnery 

Pro účely zařízení staveniště budou zapůjčeny mobilní buňky, skladový kontejner a 

mobilní WC od firmy TOITOI. Pronajmou se 2 typy buněk, jeden typ kontejneru a jeden typ 

WC. Celkem bude pronajato 8 kusů. Pro sanitární účely budou zapůjčeny 3 buňky typu BK1, 

kancelář a šatna. Dále bude zapůjčena 2 buňky typu LK1, sklad. Buňky typu BK1 budou 

napojeny na staveništní rozvod nízkého napětí. Dále budou pronajaty 2 TOI TOI FRESH a 1 

mobilní umývárna VOŠBOULE. 
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Popis typů buněk a kontejnerů: 

BK1 - šířka 2 438mm 

- délka 6 058mm 

- výška 2 800mm 

- 1 x elektrické topidlo 

- 3 x elektrická zásuvka 

- elektrická přípojka 380 V/ 32 A 

- okna s plastovou žaluzií 

 
 

LK1 - šířka: 2 438mm 

- délka: 6 058mm 

- výška: 2 800mm 
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Mobilní toaleta TOI TOI FRESH  

- šířka: 120 cm 

- hloubka: 120 cm 

- výška: 230 cm 

- hmotnost: 82 kg 

- fekální nádrž (250 litrů) 

- dvojité odvětrávání 

- pisoár 

- držák toaletního papíru 

- oboustranný uzamykací mechanismus 

- jeřábová oka (zkušební protokol) 

- ukazatel na dveřích ženy/muži 

- zrcadlo 

- háček na oděvy 
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9. Mobilní umývárna VOŠBOULE 

- šířka: 130 cm 

- hloubka: 55 cm 

- výška: 130 cm 

- zásobník na 227 l vody a nožní pumpa 

 

 

3.2. Mobilní staveništní myčka 

 Na zpevněné ploše určené pro stání osobních automobilů, vlevo za vjezdem na 

staveniště, bude umístěna také mobilní staveništní myčka. Tato bude zajišťovat, aby byly 

dodrženy požadavky na čistotu vozidel vyjíždějících ze staveniště na veřejnou komunikaci. 
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3.3. Odpadní kontejnery 

V průběhu etapy horní hrubé stavy budou vznikat odpady z obalových materiálů 

(papírové obaly, obaly z plastových hmot), úlomky z kusového zdiva, špičky svářecích 

elektrod. Tyto materiály budou tříděny do třech druhů kontejnerů (na papír, plast a směsný 

odpad), které budou umístěny v prostoru staveniště. Objemnější odpad bude skladován na 

místech označených cedulkou s názvem a kódem odpadu a následně odvážen kontejnerem na 

skládku.  

 

   

 

3.4. Osvětlení staveniště 

Venkovní osvětlení je použito pro případ potřeby prodloužení pracovní doby, dále pak 

pro pohyb na staveništi v zimních měsících, kdy je dříve tma a pro osvětlení staveniště v noci, 

aby hlídač dobře viděl případné nepovolané osoby snažící se vniknout na staveniště a mohl 

tak jejich vniknutí zabránit. Světla budou umístěna u hlavního vjezdu, u mobilních buněk a 

v zadní části staveniště. Pro osvětlení budou užity 4 led reflektory 100 W bílé světlo. 

 

3.5. Plochy pro potřebu zařízení staveniště 

Na staveništi je zřízená zpevněná plocha ze zhutněného makadamu frakce 16 – 32 na 

podkladku z netkané geotextilie navazující na již užité panelové bloky, která bude sloužit jako 

staveništní komunikace a odstavná plocha pro osobní automobily. Napravo od této 

komunikace bude vymezen zpevněný prostor, stejného druhu, pro staveništní míchačku, 

skladování suché maltové směsi a cihel. Po pravé straně této komunikace jsou vedle plochy 

pro míchačku kladený mobilní buňky (kancelář stavbyvedoucího, šatny pro pracovníky). 

Vedle nich je umístěný kontejner pro skladování materiálu a nářadí. Vedle něj jsou umístěny 

dvě mobilní toalety a mobilní umývárna. Mobilní buňky a kontejner jsou uloženy na předem 

srovnaném rostlém terénu. 
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3.6. Komunikace na staveništi 

Zpevněné pojezdové komunikace ze zhutněného makadamu frakce 16 – 32 na 

podkladku z netkané geotextílie navazující na již existující plochy z betonových dílců, budou 

sloužit pro pojezd všech strojů, které budou vjíždět na staveniště (autodomíchávače, nákladní 

automobily s dováženým materiálem, autojeřáb a věžový jeřáb, a auta pro odvoz odpadu). 

Tyto zpevněné plochy bude po dokončení všech prací, pro které budou potřeba, odstraněny a 

materiál z nich bude na dané stavbě dále použit. 

 

4. Napojení na inženýrské sítě 

4.1. Rozvody vody na staveništi 

Odběr vody pro staveniště bude napojen na vodoměrnou šachtu, která byla 

vybudována v předcházejících stavebních procesech a je umístěna za hranicí pozemku. Z této 

bude voda v 1000 l nádobách přepravována po staveništi na potřebná místa. Výjimkou je 

natažení hadice pro čištění vozidel u vjezdu na staveniště. Pitná voda bude na stavbě 

používána pro hygienické účely, výrobu maltových směsí, zálivkových směsí a očišťování 

strojů opouštějících staveniště. 

 

4.2. Rozvody NN na staveništi 

Elektrické rozvody nízkého napětí budou napojeny na staveništní elektrorozvaděč, 

umístěný v předstihu na pozemku, který bude jistit několik podružných staveništních 

rozvaděčů, tak aby bylo umožněno jejich následné užívání pro rozvod elektřiny po staveništi. 

 

5. Vliv stavby na životní prostředí 

Konstrukce a materiály, které budou použité při výstavbě, musejí splňovat požadavky 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů. 

Při realizaci stavby musejí být dodrženy následující právní předpisy: 

zákon č. 166/1999 Sb. o životním prostředí, 

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

vyhláška č. 383/ 2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací.  
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1. Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 

Jeřáb je určen pro manipulaci s materiálem potřebným pro zdění a betonáž. Jedná se 

především o palety s cihlami, systémové překlady, dílce lešení a bednění, armokoše a 

betonářskou výztuž.  

 

 Jeřáb je samostavitelný, pro jeho postavení je třeba zajistit plochu o rozměrech  5 x 25 

m. Tento prostor není problém zajistit. Přeprava je prováděna pomocí tahače TATRA 815 a 

třínápravového podvozku. 

 

 Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného 100A vypínačem 

uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací 

charakteristikou "D".  

 

Jeřáb má maximální nosnost 8 t při vyložení 4 m – 15,6 m.  

Při vyložení 27 m má únosnost 4 t, což je dostatečné pro manipulaci s nejtěžšími paletami 

s materiálem – bod 1) (paleta cihel 1,33 t) . 

Při vyložení 32 m má únosnost 3,2 t, což je dostatečné pro manipulaci s nejvzdálenějšími 

kusy materiálu, lešení bednění – bod 2) (armokoš 0,45 t). 

Při vyložení 14 m má únosnost 8 t, což je dostatečné pro manipulaci s nejbližšími břemeny 

nad stavbou – bod 3) (paleta cihel 1,33 t). 
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2. Stavební věžový jeřáb SAEZ 505 5T 

Jeřáb je určen pro manipulaci s materiálem potřebným pro zdění a betonáž. Jedná se 

především o palety s cihlami, systémové překlady, dílce lešení a bednění, armokoše a 

betonářskou výztuž.  

 

 Pro postavení jeřábu bude užit autojeřáb LIEBHERR LTM 1070/4.1, na jehož 

zapatkování je potřeba vymezit prostor 8 x 6,3 m. Zajištění tohoto prostoru na staveništi není 

problém.  

 

 Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného 100A vypínačem 

uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací 

charakteristikou "D".  

 

Jeřáb má maximální nosnost 2,5 t při vyložení 2,1 m – 26 m.  

Při vyložení 40 m má únosnost 1,476 t, což je dostatečné pro manipulaci s nejtěžšími paletami 

s materiálem – bod 1) (paleta cihel 1,33 t) . 

Při vyložení 50 m má únosnost 1,1 t, což je dostatečné pro manipulaci s nejvzdálenějšími 

kusy materiálu, lešení bednění – bod 2) (armokoš 0,45 t). 

Při vyložení 13 m má únosnost 2,5 t, což je dostatečné pro manipulaci s nejbližšími břemeny 

nad stavbou – bod 3) (paleta cihel 1,33 t). 
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3. Čerpadlo na beton SCHWING S 43 SX 

Čerpadlo bude využito k sekundární přepravě betonové směsi na místo uložení.  

Betonová směs bude k čerpadlu a do něj nakládána pomocí autodomíchávače, který zajistí 

primární přepravu směsi. Čerpadlo bude podle potřeby měnit polohu na staveništi v závislosti 

na podlaží které se bude betonovat. 
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4. Autodomíchávač – Stetter C3 AM15C 

Autodomíchávač bude použit k přepravě betonu z betonárny. Bude použit pro betonáž 

monolitických stropů v 1NP – 6NP. Objem bubnu je 15 m
3
. 

 

 

 

A - Průměr bubnu (mm) 2400 

B - Výška násypky* (mm) 2568 

C - Průjezd. výška* (mm) 2671  

D - Výsypná výška* (mm) 1211 

 
   

 

 



136 
 

5. Nákladní automobil MAN 12.250 VALNÍK S HYDRAULICKÝM RAMENEM 

Automobil bude užíván pro okamžitý návoz zdícího materiálu, dále pro přepravu 

drobnějších prvků betonářské výztuže a pro přepravu drobných stavebních strojů do servisu. 

Bude také využíván pro odvoz odpadů na skládku. Automobil se bude také využívat pro 

návoz lešeňových a bednících prvků na staveniště. 

 

Materiál bude skládán hydraulickou rukou do prostor zpevněné plochy vedle 

míchacího centra. 

 

Technické parametry:  - maximální nosnost vozidla: 6000 kg 

- maximální nosnost HR: 775 kg 

- nosnost HR při maximálním horizontálním dosahu: 325/7,0 

kg/m 

- maximální vertikální dosah HR: 7,0 m 

- ložná plocha: 6100 x 2450 mm 

- montáž HR: přední 
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6. Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 S HYDRAULICKÝM RAMENEM 

Pomocí tohoto automobilu bude průběžně dovážen na stavbu materiál pro obvodový 

zděný plášť a vnitřní zděné konstrukce. Dále bude sloužit pro přepravu pytlovaných směsí a 

armokošů pro betonáž stropů. Automobil se bude také využívat pro návoz lešeňových a 

bednících prvků na staveniště. 

 

Materiál bude složen hydraulickou rukou do prostor který je pro tento účel připraven. 

 

Technické parametry:  - maximální nosnost vozidla: 12000 kg 

- maximální nosnost HR: 7000 kg 

- nosnost HR při maximálním horizontálním dosahu: 1850/11,8 

kg/m 

- maximální vertikální dosah HR: 11,8 m 

- ložná plocha: 6125 x 2450 mm 

- montáž HR: zadní 
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7. Dodávka IVECO DAILY MAXI 

Dodávka bude určena k dopravě drobného pracovního nářadí a materiálu. Bude také 

sloužit jako dopravní prostředek pro potřeby stavby.  

 

Na staveniště bude drobné pracovní náčiní společně s drobným materiálem jako je 

vázací drát, hřebíky, odbedňovací nátěr a jiné uschováno do uzamykatelných skladů. 

 

Dovezené věci budou složeny pracovníky ručně. 

 

Rozměry:  - šířka: 1750 mm 

 - výška: 1900 mm 

 - nosnost: 1145 kg 

 - délka: 4500 mm 
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8. Stavební výtah NOV 650 D 

Od zpřístupnění 3NP budou na staveništi instalovány dva výtahy, které se budou 

navyšovány vždy po dokončení dalšího patra. Výtahy budou umístěny tak aby každý 

umožňoval přístup do jednoho dilatačního celku objektu. Budou sloužit pro přepravu lidí, 

nářadí a drobného materiálu. Budou užívány pro přepravu rozmíchané malty pro zdění. Na 

stavbě zůstanou i po dokončení hrubé stavby a budou sloužit pro přepravu materiálu pro 

dokončovací práce. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Nosnost:     650 kg 

Rozměry klece:   1,3 x 2 m 

Hmotnost základní jednotky:  1 744 kg 

Napěťová soustava:   3NPE 50Hz 400V / TN – S       
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9. Stavební míchačka ATIKA PROFI 145 

Bude určena pro míchání suchých směsí pro zdění. Dále pak pro míchání malty pro 

maltová lože při ukládání prvních šárů zdiva a pro případné dobetonávky monolitických 

konstrukcí. Na stavbě budou vždy dvě, kdyby jedna přestala pracovat. 

 

Technické parametry:  - napětí/frekvence:    230V/50Hz 

- hmotnost:      60 kg 

- objem bubnu:     145 l 

- maximální množství mokré směsi:   115 l 

 

 

10. Svářečka ELEKTRODOVÁ SH 160A 

Bude použita při svařování veškeré potřebné výztuže. Na stavbě budou vždy přítomny 

dva kusy, kdyby jeden přestal fungovat. 

 

Technické parametry: - napětí/frekvence:    230V/50Hz 

- příkon:     4000 W, 4 kVA při 80A 

- svařovací proud:    55 - 160 A 

- elektrody:     průměr 2 - 4 mm (rutilové) 

- napětí při chodu na prázdno:  48V 

- jištění:     16 A 

- hmotnost:     22 kg 
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11. EXTOL PREMIUM MX 1200 P míchadlo stavebních směsí 

Určeno pro ruční dodatečné rozmíchání suchých směsí. Na stavbě budou vždy přítomny 2 

kusy. 

 

Technické parametry: - napětí/frekvence:    230V/50Hz 

- příkon:    1200W 

- 1. rychlostní stupeň (bez zatížení):  300-650ot./min 

- 2. rychlostní stupeň (bez zatížení):  pomalý rozběh 

- regulace otáček:    ano 

- velikost závitu vřetena přístroje:  M14 

- velikost závitu míchací metly:  M14 

- průměr míchacího koše:   120mm 

- délka míchací metly:   560mm 

- hmotnost míchané směsi:   25-50kg 

- hmotnost:     3,4kg 
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12. Úhlová bruska BOSCH PWS 700-115  

Bude použita na případné pomocné úpravy ocelových a při použití diamantového 

kotouče i betonových prvků. Ve výbavě budou i brusné kotouče na začišťování kovových 

prvků. 

 

Technické parametry: - napětí/frekvence:  230V/50Hz 

- příkon:  701 W 

- Ø brusné kotouče:   115 mm 

- otáčky:    11.000 min
-1

 

- hmotnost:    1,7 kg 

 

13. Úhlová bruska BOSCH GWS 22-230 JH  

Bude použita na případné pomocné úpravy ocelových a při použití diamantového 

kotouče i betonových prvků. Ve výbavě budou i brusné kotouče na začišťování kovových 

prvků. 

 

Technické parametry: - napětí/frekvence:  230V/50Hz 

- příkon:  2200 W 

- Ø brusné kotouče:   230 mm 

- otáčky:    6500 min
-1

 

- hmotnost:    5,2 kg 
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14. BOSCH GSB 21-2 RE příklepová vrtačka 

Bude použita na případné pomocné uchycení do konstrukcí, při použití bourací sady 

na odstraňování zatvrdlé malty.  

 

Technické parametry: - napětí/frekvence:  230V/50Hz 

- příkon:   1300 W 

- otáčky:   900 – 3000 ot./min 

- počet příklepů při volnoběžných otáčkách 0 – 15300/51000 

min
-1 

- hmotnost:   2,9 kg 

 

 

15. BOSCH GSH 11 VC Professional sekací kladivo 

Bude použito při odstraňování přečnívající nebo proteklé betonové směsi. Případně 

pro vybouraní vynechaných prostupů s betonové konstrukci.  

 

Technické parametry: - napětí/frekvence:  230V/50Hz 

 - energie úderu: 23 J 

- příkon:   1700 W 

- frekvence úderů:  900 – 1700 úd./min 

- upínání nástroje: SDS-Max mm 

- upínání nástroje: SDS-max
 

- hmotnost:   11,4 kg 
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16. Plovoucí vibrační lať 2 m BARIKELL 

Bude použita pro plošnou úpravu betonového povrchu. 

 

Technické parametry:  

- šířka:  230 mm 

- délka:  2000 mm 

- výška:   300 mm 

- hmotnost:   16 kg 

- motor:   Honda 4-takt 

- typ motoru:  GX-25 

- výkon:   1,1 kW 

 

 

17. CMP 2 Perles ponorný vibrátor 

Bude použita pro zvibrování ukládané betonové směsi v místech se složitějším 

armování aby došlo k dokonalému vyplnění celého prostoru armokoše. 

 

Technické parametry:  

- příkon:  2,2 kW 

- napětí/frekvence:  230V/50Hz 

- otáčky:  16000 ot./min 

- hmotnost:  6 kg 
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18. Hospodářská víceúčelová pila HVP 60A - cirkulárka 

Bude používána pro potřeby úpravy OSB desek při provádění bednění pro monolitické 

konstrukce. Dále bude užívána při přípravě desek a sloupků pro konstrukce dočasného 

zábradlí. 

 

Technické parametry:  

- délka:    1400 mm 

- šířka:   850 mm 

- výška:    1175 mm 

- hmotnost:    170 kg 

- max. průměr pilového listu: 600 mm 

- min. průměr pilového listu:  550 mm 

- max. výška řezu na stole:   180 mm 

- max.průměr řezaného dřeva na kolébce:  220 mm 

- upínací průměr listu:  30 mm 

- síla pilového listu:  2,8-3,5 mm 

- otáčky vřetene:   1700 ot./min 

- příkon motoru:   5,5 kW 

- otáčky motoru:   1410 ot./min 

- napětí / frekvence:  3x400 V / 50 Hz 

- zásuvka:   čtyřkolík, vidlice 16A, 380 V 
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19. Stavební pila na cihelné bloky VACUTEC VMP 700A 

Bude používána pro potřeby úpravy rozměrů cihelných bloků systému porotherm. 

 

Technické parametry:  

- délka:    1710 mm 

- šířka:   910 mm 

- výška:    1350 mm 

- hmotnost:    200 kg 

- prořez   290 mm 

- délka řezu:   700 mm 

- pokosové řezy:  ne 

-  výkon motoru:   5,5 kW 

- průměr pilového kotouče: 700 mm 

- upínací otvor kotouče:  60 mm 

- napětí / frekvence:  3x400 V / 50 Hz 

- zásuvka:   pětikolík, vidlice 16A, 380 V 
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1. Obecné informace 

1.1 Obecné informace o stavbě 

Projekt se zabývá pavlačovým bytovým domem s 56 byty, který bude určen výhradně 

k bydlení, další funkce se nepředpokládají. Jedná se o samostatně stojící bytový dům o 

žádném podzemním a šesti nadzemních podlažích s byty různých velikostí, částečné sedmé 

podlaží obsahuje ložnicové části mezonetových bytů v 6.NP. První, vstupní podlaží je na 

úrovni terénu, obsahuje garáže a sklepy, nepravidelného půdorysu 95,75 m x 19,565 m, 

s plochou střechou s výškou atiky +18,35 m nad +/- 0,00, která je umístěna na kótě 213,500 m 

n.m. V prvním nadzemním podlaží bude rozmístěno 22 garáží, 58 sklepních kójí, kočárkárny 

a výměníky, ve 2. až 6. NP bude celkem 56 bytů. Bytový dům bude napojen novými 

přípojkami na vodovod, kanalizaci, NN, veřejné osvětlení a teplovod, příjezd je zajištěn 

novým sjezdem z ulice Sokolovská. U bytového domu bude zřízeno 48 nekrytých 

parkovacích stání.  

Zastavěná plocha: obytný dům:         1 433 m
2 

Obestavěný prostor: základy a vstupní podlaží: 1 433 m2 x (0,85 + 2,95)  5 445 m
3 

   2.NP až 5.NP: 1 566 m2 x (( 4 x 2,95 ) + 0,9 střecha) 19 888 m
3 

   6.NP: 841 m2 x 2,95         2 481 m
3 

   navržený obytný dům celkem:      27 814 m
3 

 

Staveniště: 

-Parc.č. 70, k.ú. Klášterní Hradisko 710555, zastavěná plocha a nádvoří, 776 m2, vlastník: 

HORSTAV Olomouc, spol. s r. o., Tovární ul. 1129 / 41a, Olomouc, 772 00. 

-Parc.č. 71, zastavěná plocha a nádvoří, 609 m2, vlastník: HORSTAV Olomouc. 

-Parc.č. 152, ostatní plocha, 3165 m2, vlastník: HORSTAV Olomouc. 

 

Staveniště navrženého bytového domu se nachází na nábřeží řeky Moravy, v blízkosti 

centra Olomouce. Je dostatečně odcloněné od ruchu dopravy stávajícími objekty Střední 

zemědělské školy a Vojenské nemocnice. Je rovinné, nepravidelného východo - západně 

protáhlého tvaru, o rozměrech zhruba 140 x 38 m. 

 

 Tento technologický předpis řeší zdění obvodových a vnitřních nosných i nenosných 

stěn u pavlačového bytového domu. Jedná se o bytový dům o 6 nadzemních podlažích 

s pravidelným tvarem, proto bude při jeho realizaci využito principů proudové výstavby.  

Stavba bude osamocena vzhledem k okolním stavbám.  
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Objekt bude založen na základových pasech šířky 900 mm z železobetonu, beton 

C16/20, ocel B500B, v podélném směru 600 mm, podepřených zhruba po třech metrech 

vrtanými pilotami o průměru 900, resp. 600 mm, do hloubky 7 až 8 metrů, piloty budou 

železobetonové, ocelový svařovaný koš a beton C20/25. Pro zvýšení odolnosti betonových 

konstrukcí proti působení CO2 bude použit struskoportlandský cement 400 kg/m
3
. Základová 

deska tl. 150 mm (betonová mazanina C16/20) bude vyztužena svařovanou sítí stykovanou 

přesahem 200 mm v obou směrech (S6,3/150 – 6,3/150). 

 

Svislou nosnou funkci budou u objektu plnit nosné stěny z keramických tvárnic 

Porotherm. Obvodové stěny jsou navrženy v tloušťce 365 mm z cihel Porotherm 36,5 P+D 

broušená. Vnitřní nosné stěny, resp. stěny mezi byty, jsou v tloušťce 300 mm z cihel 

Porotherm AKU 30 P+D. Zdivo kolem schodišť je z broušených cihel Porotherm 30 CB. 

Příčky, u nichž se předpokládá vedení instalací nebo zavěšování horních skříněk kuchyňských 

linek nebo kotlů ÚT jsou v tloušťce 150 mm, ostatní příčky v tloušťce 100 mm, provedeny 

budou z cihel Porotherm 8 P+D.  

 

Výjimkou je zdivo přízemí – celé 1.NP má monolitické stěny o tl. 200 mm, beton 

C25/30, ocel B550B, jednak ze statických důvodů, jednak proto, že jde o stavbu v zátopové 

oblasti a případná povodeň železobetonovou konstrukci nepoškodí. Železobetonová je také 

celá výtahová šachta, schodiště a prvky pavlačí. 

 

1.2 Obecné informace o procesu 

Před založením zdiva se provede vyměření a vykreslení půdorysu zdiva podle 

výkresové dokumentace, především vytyčení lomových hran zdiva a vyznačení otvorů ve 

zdivu.  Každá stěna bude zděna ve třech krocích, založení zdiva, vyzdění 1. výšky a vyzděná 

2. výšky. Jako první budou vyzděny obvodové a vnitřní nosné stěny. Ve stěnách budou 

vynechávány kapsy pro návaznost přilehlých stěn. Kapsa bude vynechána vždy ob dva šáry. 

Obvodové zdivo bude provedeno z Porotherm 36,5 P+D, vnitřní nosné zdivo bude vyzděno 

z Porotherm 30 AKU P+D, dále budou uvnitř objektu zděny příčky z Porotherm 14 P+D a 

Porotherm 8 P+D. Prostor kolem schodiště bude vyzděn z Porotherm 30 P+D. Proces bude 

zahájen vždy minimálně po dosažení 70% krychelné pevnosti monolitického betonového 

stropu. Pro překlenutí otvorů ve stěnách budou užity systémové prvky Porotherm (Porotherm 

překlady). Zdít se budou vždy nejprve obvodové stěny z důvodů působení zatížení a jeho 
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přenosu. Po vyzdění 60% obvodových stěn se začnou zdít vnitřní nosné. Vyzdění vnitřních 

nenosných stěn bude probíhat až do vybetonování následujícího patra a odstojkování. Zdít se 

bude na tenkovrstvou maltu, kromě nenosných příček ty budou na MVC.  

 

2.  Materiál, doprava, skladování 

2.1. Materiál 

Obvodové zdivo: Materiál:   POROTHERM 36,5 Ti 

   Pevnost v tlaku:  15 MPa 

Rozměry:   247x365x249 mm 

Spotřeba cihel:  16 ks/m
2 

    43,8 ks/m
3
  

Kusů na paletě:  60 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1 130 kg 

 

Spotřeba materiálu na polovinu patra  12 255 ks  

Celkem      206 palet 

 

Vnitřní zdivo: Materiál:   POROTHERM 30 P+D 

Pevnost v tlaku:  15 MPa 

Rozměry:   247x300x249 mm 

Spotřeba cihel:  16 ks/m
2
 

    54 ks/m
3
  

Kusů na paletě:  80 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1 230 kg 

 

Spotřeba materiálu na polovinu patra  1 639 ks  

Celkem      21 palet 

 

   Materiál:   POROTHERM 30 AKU 

Pevnost v tlaku:  20 MPa 

Rozměry:   247x300x249 mm 

Spotřeba cihel:  16 ks/m
2
 

    54 ks/m
3
  

Kusů na paletě:  80 ks/pal. 
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Hmotnost palety:  1 330 kg 

 

Spotřeba materiálu na polovinu patra  15 821 ks  

Celkem      199 palet 

 

Materiál:   POROTHERM 14 P+D 

Pevnost v tlaku:  10 MPa 

Rozměry:   497x140x238 mm 

Spotřeba cihel:  8 ks/m
2
 

    57 ks/m
3
  

Kusů na paletě:  80 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1 150 kg 

 

Spotřeba materiálu na polovinu patra  1 639 ks  

Celkem      21 palet 

 

Materiál:   POROTHERM 8 P+D 

Pevnost v tlaku:  10 MPa 

Rozměry:   497x80x238 mm 

Spotřeba cihel:  8 ks/m
2
 

    100 ks/m
3
  

Kusů na paletě:  128 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1 200 kg 

 

Spotřeba materiálu na polovinu patra  4 711 ks  

Celkem      38 palet 

 

10. Malta:   Materiál:   POROTHERM Profi 
Rozměry:   25 kg/pylet 

Kusů na paletě:  48 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1200 kg 

 

Spotřeba  Porotherm 36,5 P+D  55 pytlů 
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   Porotherm 30 P+D  7 pytlů 

   Porotherm AKU  60 pytlů 

Celkem       2,5 palet 

 

11.    Materiál:   Zakladací malta POROTHERM Profi AM 

Rozměry:   25 kg/pylet 

Kusů na paletě:  48 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1200 kg 

 

Celkem       2 palety 

 

Materiál:   KVK Zdicí malta 2,5 MPa 
Rozměry:   40 kg/pylet 

Kusů na paletě:  30 ks/pal. 

Hmotnost palety:  1200 kg 

 

Spotřeba  Porotherm 14 P+D  16 pytlů 

   Porotherm 8 P+D  42 pytlů 

Celkem       2 palety 

 

Překlady:  

 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm   53 ks 

 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm   14 ks 

 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2000 mm   12 ks 

 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2750 mm   15 ks 

 Překlad Porotherm KP XL, š. 300 mm, délka 3,75 m  7 ks 

 Překlad Porotherm KP XL, š. 365 mm, délka 4,00 m  7 ks 

 

Hřebíky 100 mm:  5 kg 

Prkna 120x20x2000 mm: 20 ks 

Montážní pěna:  25 ks 
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Prvky lešení: 

Kozové lešení 1,2 – 1,65m     64 ks 

Typ: K 1,5 

Šířka: 1,65 m 

Výška: 1,20 m 

Nastavitelná: Ano 

Nastavitelné od: 1,20 m 

Nastavitelné do: 1,65 m 

Max. nosnost: 1.600 kg 

Materiál: Oceli 

Povrch: Lakovaný 

Hmotnost: 38,80 kg 

 

Hliníková podlaha     128 ks 

Délka:                                                                         2,45 m 

Šířka: 0,32 m 

Výška: 0,00 m 

Materiál: Hliník 

Hmotnost: 17,70 kg 

  

2.2 Doprava 

2.2.1 Primární 

Doprava palet se zdícími prvky a maltou bude zajištěna nákladním automobilem MAN 

26.364 HIAB 288 EP-4 S HYDRAULICKÝM RAMENEM A PŘÍVĚSEM. Lešení se bude 

dopravovat prostřednictvím nákladního automobilu MAN 12.250 VALNÍK S 

HYDRAULICKÝM RAMENEM. K dopravě drobného pracovního nářadí bude použita 

dodávka IVECO DAILY MAXI.   
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2.2.2 Sekundární 

Vnitrostaveništní doprava bude probíhat pomocí hydraulických ramen nákladních 

automobilů a věžových jeřábů MB 1030.1 a SAEZ 505 5T. které budou umístěného na 

staveništi, palety s cihlami budou ukládány přímo do pater, kde budou dále rozebrány a 

použity, nebo na zpevněnou skladovací plochu vedle míchacího centra. Lešení bude 

z nákladního automobilu složeno pomocí hydraulického ramena a okamžitě rozebráno a ručně 

smontována na požadovaném místě. Dále bude lešení ručně přemisťováno do vyšších pater. 

Maltová směs pro maltové lože první vrstvi zdiva a zdící malta budou dopravovány 

v kolečkách a kýblech, pomocí stavebních výtahů. 

 

Při přesunu materiálů je třeba dbát opatrnosti s manipulací, nesmí dojít k poškození a 

znehodnocení prvků. Doplňkový materiál bude ručně složen uzamykatelného skladu.  

 

2.3 Skladování 

Skladován bude drobný materiál a nářadí a ochranné pracovní pomůcky. Tyto budou 

skladovány v uzamykatelném skladě, za který bude sloužit unimo buňka umístěna na 

staveništi. Palety s cihlami budou skladovány primárně přímo v objektu, rezervní zásoba bude 

skladována na zpevněné ploše vedle míchacího centra. Na této zpevněné ploše budou také 

skladovány překlady určené pro danou etapu zdění. Dokud nebude potřeba odebírat cihly 

z dané palety, bude ponechána ve stavu, v jakém byla dopravena, tedy obalená fólií. Je nutné 

při skládání materiálu dodržet minimální vzdálenost palet 600 mm z důvodu revize, kontroly, 

přejímání materiálu. Dále budou skladovány pytle se suchou maltovou směsí. Tyto budou 

skladovány na zpevněné ploše hned vedle míchačky.(viz. Výkres zařízení staveniště) Budou 

ponechány na paletě a vždy po skončení směny, nebo v případě potřeby, přikryty plachtou 

aby nedocházelo k jejich namočení a znehodnocení. 

 

Materiál pro zdění bude částečně předzásoben. Zbývající materiál bude průběžně 

dovážen podle průběhu etapy zdění. 

 

3. Připravenost 

3.1 Připravenost staveniště 

Kontrolují a přebírají se zpevněné staveništní komunikace. Přebírají se staveništní 

unimo buňky. Jedna sloužící jako kancelář, další dvě jako šatny a třetí jako sklad drobného 

materiálu, nářadí a ochranných pracovních pomůcek. Dále se kontroluje přítomnost dvou 
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TOITOI. Kontroluje se připravenost zpevněné plochy pro umístění staveništní míchačky a 

prostor pro skladování suché maltové směsi v její blízkosti. Kontroluje se připravenost 

zpevněné plochy pro vykládku výztuže. Kontroluje se připravenost zpevněné plochy pro 

umístění čerpadla betonové směsi. Kontroluje se funkčnost a technický stav staveništních 

věžových jeřábů.  Kontroluje se funkčnost staveništních přípojek (rozvodná skříň 230 V a 400 

V, vodovodní přípojka) a neporušenost plomb na elektroměru a vodoměru. Kontroluje se 

příjezdová komunikace. Především zda nedošlo při předcházejících činnostech k jejímu 

poškození nebo nadměrnému znečištění. Kontroluje se provedení oplocení staveniště do 

výšky 1,8 m. 

 

3.2 Připravenost pracoviště 

Před zahájením zdění musí byt kompletně hotová konstrukce stropů předcházejícího 

podlaží a hydroizolace pod budoucími stěnami. Zednické práce budou započaty po dosažení 

70% krychelné pevnosti předcházející železobetonové konstrukce. Kontroluje se provedení 

předcházejících stavebních prací, především rovinnost a celistvost konstrukce, zda nedošlo ke 

vzniku nadměrných prasklin. Kontroluje se také celistvost provedené hydroizolace a její 

neporušenost. 

 

 Dále se přebírá pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve 

výškopisu a polohopisu. Přebírají se také výškové a směrové body vytyčené v nově vzniklém 

podlaží. 

 

Kontroly se provádí při přejímce staveniště a pracoviště za přítomnosti 

stavbyvedoucího, vedoucího pracovní čety pro montáž skeletu a stavebníka, nebo jeho 

zástupce. 

 

4. Pracovní podmínky  

4.1 Všeobecné 

Pracovní doba je určena od 6:30 do 17:00 s 30 min. pracovní pauzou, od pondělí do 

čtvrtka, v pátek od 6:30 do 11:30, nebo dle potřebné doby pro ukončení započatého úkonu. 

Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče 

o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci, i kdokoliv jiný kdo se 

pohybuje po staveništi, musí být proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - BOZP. 

Přístupová cesta ke staveništi je napojena přímo na přiléhající komunikaci a je vyznačena v 
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situaci. Cesta je provedena částečně štěrkovým násypem frakce 16 v tloušťce 200 mm a 

částečně jsou využívány stávající panelové bloky, které budou po dokončení stavby 

odstraněny a nahrazeny navou komunikací. Proti vniknutí nepovolených osob je celé 

staveniště oploceno do výšky 1,8 m pletivem s uzamykatelnou bránou. 

 

4.2. Klimatické 

K přerušení zednických prací by došlo, kdyby teplota klesla pod 5°C  nebo překročila 

40°C.  Předpokládá se začátek zdění v letním období, kdy se průměrná teplota pohybuje 

kolem 16,3°C. Poslední patro by však mohlo být vyzdíváno až v zimních měsících. Teploty 

by tedy měly zůstat v mezích. Práce budou přerušeny, pokud bude rychlost větru vyšší než 10 

m/s, při práci ve výšce nad 12 m při rychlosti vyšší než 8 m/s, pokud bude viditelnost nižší 

než 30 m, při vydatném dešti, pokud bude náledí, když dojde k namrznutí cihelných bloků. 

 

4.3. Vybavenost 

Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně (pro 230 a 400 V). 

Kanalizace s vodovodem jsou napojeny na veřejnou síť. Na staveništi jsou dvě unimo-buňky 

pro uschování osobních věcí pracovníků, dále slouží jako převlékárna a šatna. Základní 

hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC s umývárnou (jako WC bude použita 

chemická toaleta). Dále jsou na staveništi umístěny dva věžové jeřáby a dva stavební výtahy 

sloužící pro vertikální přepravu lidí a materiálu. 

 

4.4. Instruktáž 

Byla předána dokumentace pro realizátora, technologický postup pro provádění 

monolitické stropní konstrukce. Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a o 

podmínkách na tomto konkrétním stavebním díle. Byly překontrolovány platnosti průkazů a 

veškerých školení. Především u jeřábníků, obsluhy výtahu, vazačů a pracovníků provádějících 

bednění. 

 

5. Personální obsazení  

Na provádění prací svislých zděných konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí případně 

jím pověřený mistr. Ten bude dohlížet na dané technologické postupy a množství spotřeby 

materiálu a bezpečnost na pracovišti. Dále bude také dohlížet na soulad prováděných činnosti 

s projektovou dokumentací. Pracovní stroje, které se budou používat pro dané práce, smí 

obsluhovat pouze pracovníci, kteří na to mají řádné proškolení. Všichni, jejichž profese to 



157 
 

vyžaduje, před započetím práce předloží své profesní průkazy.  Veškeré práce budou probíhat 

na staveništi.  

 

 Složení pracovní čety: 

1 mistr - řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup vyzdívání dle 

technologického předpisu, způsob ukládání zdiva, kontroluje svislost vodorovnost, 

zodpovídá za bezpečnost při práci (středoškolské vzdělání v oboru ukončené maturitou 

a praxi v oboru min. 5 let) 

10 zedníků – provádí samotné zdění, zodpovídá za jeho provedení, montují, přesunují 

a demontují lešení (středoškolské vzdělání v oboru ukončené maturitou, proškolení na 

montáž lešení, proškolení na zdění z prvků HELUZ ukládaných na PU pěnu) 

20 pomocníci – zajišťují přísun cihel a zdící malty, montují, přesouvají a demontují 

lešení (proškolení na montáž lešení) 

 

6. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

6.1. Velké stroje 

Nákladní automobil - MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 S HYDRAULICKÝM RAMENEM 

Nákladní automobil - MAN 12.250 VALNÍK S HYDRAULICKÝM RAMENEM 

Dodávka - IVECO DAILY MAXI 

Věžový jeřáb MB 1030.1 

Věžový jeřáb SAEZ 505 5T 

 

6.2. Elektrické a motorové přístroje  

Stavební výtah NOV 650 D    2 ks 

Pila na cihelné tvárnice    2 ks 

Ruční míchadlo stavebních směsí   3 ks 

Míchačka      2 ks 

Úhlová bruska      3 ks 

Roční příklepová vrtačka    2 ks 

 

6.3. Měřičské pomůcky  

Vodováha 0,5 m     4 ks 

Vodováha 2 m      4 ks 

Nivelační přístroj     1 ks 



158 
 

Ruční metr  5 m     4 ks 

Ruční metr 3 m     4 ks 

Pásmo       1 ks 

Šňůra        4 ks 

Olovnice      2 ks 

Ocelové pásmo     1 ks 

Hadicová vodováha     2 ks 

Úhelník      5 ks 

Tužka       20 ks 

 

6.4. Osobní pomůcky  

Zednické kladívko     12 ks 

Žebřík       4 ks 

Kolečka      15 ks 

Zednická lžíce      12 ks 

Kladivo      10 ks 

Štětka        12 ks 

Kýbl        30 ks 

Lopata       10 ks 

Pila       1 ks 

Pracovní kozové lešení 

 

6.5. Ochranné pomůcky 

ochranná přilba, pracovní oděv, rukavice a obuv, pracovní brýle, špunty do uší 

 

7. Pracovní postup 

Před započetím zdění bude provedena kontrola rovinnosti podkladu. Případné 

nerovnosti je nutno vyrovnat zakládací maltou. Zkontroluje se provedení hydroizolace, její 

přesahy, neporušenost a čistota. Pásy musejí být položeny tak, aby jejich minimální šířka byla 

o 150 mm větší než šířka budoucí stěny. Tedy u obvodového zdiva min 515 mm, u vnitřních 

stěn 450 mm, 290 mm a 230 mm. U hydroizolace pod obvodové zdivo bude kontrolována 

vnější strana, aby mohlo být provedeno bezproblémové napojení hydroizolací. Dále se před 

založením zdiva provede vyměření a vykreslení půdorysu zdiva podle výkresové 
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dokumentace. Bude provedeno vytyčení lomových hran zdiva. K vytyčení hran použijeme 

značkovací sprej.  

 

7.1. Založení zdiva 

Cihelné bloky Porotherm se založí do čerstvého zavadlého vyrovnávacího maltového 

lože. Musí se dohlédnout na to, aby nedošlo k přeschnutí zakládací malty. Je nutno udržovat 

její dostatečnou vlhkost (při vyšších teplotách je nutno provádět kropení). Cihly budou 

zbaveny prachu a všech jiných nečistot. Při vyšších teplotách budou cihly před uložením 

navlhčeny. Založení první vrstvy zdiva bude probíhat následovně. V každém rohu 

obvodových a vnitřních stěn se osadí rohová tvárnice. Její výška a uložení bude nastaveno 

pomocí nivelačního přístroje. Budou vyměřeny přesné rozměry půdorysu a poloha 

obvodových zdí dle projektu. Jako první bude uložena tvárnice v nejvyšším rohu základové 

desky. Tvárnice bude osazena na maltu min tloušťky 20 mm. Pomocí vodováhy se 

zkontroluje vodorovnost tvárnice v obou směrech. Pomocí hadicové vodováhy zkontrolujeme 

vzájemné výškové osazení tvárnic ve všech rozích. 

 

První řadu tvárnic klademe na maltu, jejíž tloušťka se může měnit v závislosti na 

nerovnosti základu, ale min 20mm. Dbáme na vodorovnost ve všech směrech, zejména v 

napojení stěn. 

 

7.2. Zdění 1. výšky  

První den budou vyzděny 3 řady cihel. Všechny ostatní řady zdiva kromě základové 

již budou zděny na maltu dle projektu, obvodové a vnitřní nosné budou zděny na 

tenkovrstvou maltu, příčky budou kladeny do MVC s tloušťku ložné spáry 12 mm. Platí to 

samé jako u první řady cihel, cihly budou zbaveny prachu a nečistot, při vyšších teplotách 

budou před uložením i nanesením maltové směsi navlhčeny. Maltová směs bude nanášena 

zednickou lžící vždy po celé ložné ploše cihelného bloku. Cihly budou kladeny podél 

natažené zednické šňůry tak, že budou posouvána péra po drážkách. Cihly budou usazeny 

nejpozději do 2 min po nanesení maltové směsi. S usazenými cihlami se již nebude 

manipulovat. Při zdění bude dbáno na provádění řádné vazby rohů dle technických listů 

jednotlivých prvků. Dále bude dbáno na dodržování převazby zdiva tak, aby byla na jednu 

polovinu prvku, minimálně však na 100 mm. Příčné spáry v místech dořezů budou 

vyplňovány maltovou směsí. Šířka styčné spáry nesmí překročit 5 mm. Druhý den se vyzdí 
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další 3 řady zdiva. Po dosažení výšky 1,5 m budou zednické práce přerušeny a proběhne 

montáž lešení. 

 

 

 

7.3. Lešení a ochranné hrazení 

Před postavením lešení vyčistíme a vyklidíme pracoviště. Pracovní lešení stavíme po 

skončení zdění první výšky, což je 1500 mm. Lešení je široké 1600 mm. Lešení bude mít 

odpovídající nosnost a plošně bude respektovat pásmo pracovní a pásmo pro uložení 

materiálu. 

 

7.4. Zdění 2. výšky 

Zdění bude probíhat stejným způsobem jako doposud. Bude se zdít z kozového lešení, 

které bude postaveno pro vyzdění jednotlivých úseků. Pro další úseky bude přestavěno. Při 

dosažení výšky 2 m (8 řad cihel) budou nad otvory ve vnitřních konstrukcích umísťovány 

překlady, které budou ukládány do maltového lože, u obvodové stěny se bude ukládání 
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překladů řídit striktně podle projektové dokumentace, jelikož je výška a umístěný otvorů 

různé. Při zdění 2. výšky bude vyzděno celkem 5 řad zdiva a dosaženo požadované výšky 

2,75 m. 

 

7.5. Napojení vnitřních zdí  

Zdění vnitřních konstrukcí z prvků Porotherm 30 AKU a Porotherm 30 P+D započne 

při vyzdění 60% obvodových zdí. Zdění konstrukcí z prvků Porotherm 14 P+D a Porotherm 8 

P+D proběhne po vybetonování a částečném odbednění následující stropní konstrukce. 

Mezera mezi těmito stěnami a stropní konstrukcí bude vyplněna montážní pěnou. Na sebe 

kolmé konstrukce budou kotveny do kapes, které budou vynechávány při zdění první 

z konstrukcí. 

 

 

Po celou dobu zdění bude pomocí vodováh kontrolována jak vodorovnost budované 

konstrukce, tak i její svislost. 

 

8. Kontrola kvality a jakosti 

8.1 Kontrola vstupní:  

Kontrolujeme provedení pásů hydroizolace pod budoucími konstrukcemi. Při přebírce 

materiálů kontrolujeme kompletnost objednávky, kvalitu jednotlivých materiálů. Je proveden 

náhodný výběr prvků u nich kontroluje, jestli nevykazuje znaky nesprávného skladování 
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(poškození klimatickými vlivy, průhyb z nesprávného skladování, mechanické poškození) – 

nevyhovující prvky do konstrukcí nesmíme použít. 

 

8.2 Kontrola mezioperační:  

Provádí vedoucí pracovní čety měřením a vizuálně. Kontroluje se vytyčení rohů podle 

projektu, založení první vrstvy zdiva (rovinnost), vazbu zdí, během vyzdívání rovinnost 

ložných spár a svislost stěn, umístění a rozměry otvorů, uložení a skladba překladů. Dále 

kontrola kvality provedení maltové směsi, správnou konzistenci a poměr všech složek, 

svislosti a vodorovnosti jednotlivých vrstev, použijeme olovnici a vodováhu.  

 

8.3 Kontrola výstupní:  

Provádí stavbyvedoucí vizuálně a měřením. Kontroluje se soulad s projektovou 

dokumentací (rozměry, poloha a rozměry otvorů), rovinnost zdiva ve vodorovném směru ±20 

mm na 10 m a svislém směru ±10 mm na 1 patro, vazby, spárování, uložení překladů. 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

9.1. Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

9.1.1. Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1) Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8m. 

4) Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní 

dopravu. 

6) Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých 

komunikacích. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1)Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

4) Zhotovitel skladuje materiál dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení. 

5) Práce musí být přerušeny, mohlo-li by dojít k ohrožení zdraví pracovníků z důvodu 

povětrnostních vlivů. 
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9.1.2. Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti 

I. Obecné požadavky při používání strojů 

1) Pracovníci musejí být seznámeni s návodem k obsluze. 

2) Při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu. 

4) Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými 

světly. 

 

II. Míchačky 

1) Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena. 

2) Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu. 

6) Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy, je-li stroj odpojen od zdroje 

energie. 

 

XV. Přeprava strojů 

Při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani k poškození 

stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze. 

 

9.1.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1) Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Bezpečný přísun a odběr 

materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

2) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 

3) Materiál musí být skladován tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 

13) Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 

výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 

musí být zajištěny proti rozvalení. 

14) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 

podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace 

s nimi. 
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X. Zednické práce 

1) Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

3) Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 

nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 

úzkých a hlubokých nádobách.4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, 

aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m.6. Na právě 

vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 

kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

 

9.2. Zákon č. 309/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 

 

9.3. Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

2) při použití záchytných konstrukcí je nutno zamezit úrazu při zachycení. 

4) zábradlí se skládá minimálně z madla a zarážky minimálně 150mm nad terénem,  

je-li výška nad okolním terénem větší než 2m, dostatečná výška zábradlí je1,1m. 

5) jestliže práce vyžadují dočasné odstranění konstrukce, je nutno po tuto dobu 

přijmout náhradní opatření. 

 

II. Zajištění proti pádu pomocí OOPP 

1) zvolené prostředky musí odpovídat možným rizikům. 

4) zaměstnanec je povinen se přesvědčit o plné funkčnosti OOPP. 

9) Zaměstnavatel zajistí, aby byli pracovníci proškoleni z používání OOPP. 
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III. Používání žebříků  

1) Na žebříku se nesmějí vykonávat práce s těžkými a nebezpečnými nástroji, např. 

elektrická pila apod. 

3) Po žebříku smí být snášena jen břemena do hmotnosti 15 kg. 

4) Na žebříku smí pracovat jen jedna osoba. 

7) Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. 

10) Při práci ve výšce chodidel nad 5 m je nutno jistit se navíc jinými prostředky. 

11) žebříky se smí používat jen dle návodu k použití. 

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů 

2) materiál skladovaný ve výškách musí být zajištěn proti sklouznutí. 

 

V. Zajištění pod místem práce ve výškách a jeho okolí 

6) Práce nad sebou se smí vykonávat jen výjimečně, nelze je provést jinak. 

 

VI. Práce na střeše 

1) Pracovník je povinen se chránit proti pádu na okrajích a propadnutím volnými 

otvory. 

 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

1) Dočasnou konstrukci lze použít jen v provedení podle návodu. 

5) Dočasnou konstrukci je možno používat jen v případě řádného předání pověřenou 

Osobou. 

6) Konstrukce musí být pravidelně podrobována kontrolám. 

7) Dočasná konstrukce smí být montována a demontována pověřenou a valifikovanou 

osobou. 

 

XIII. Shazování předmětu a materiálu 

2) Nelze shazovat předměty, pokud není možno bezpečně předvídat místo jejich 

dopadu. 

 

XI. Školení zaměstnanců 

 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům školení pro daný pracovní úkon. 



166 
 

12. 10. Ekologie 

Při provádění vodorovných konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na 

životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Používaná 

mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí nadměrným 

hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. 

Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. 

Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být odstavena na 

zpevněných plochách, doporučuje se použití úkapových van. 

 

Nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, 821/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států za účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů) a dalších souvisejících předpisů. 

 

Číslo Název Nebezpečnost Likvidace 

150101 Papírové a lepenkové 

obaly 

Nezávadný Odvoz na skládku obalů 

150102 Plastové obaly Nezávadný Odvoz na skládku obalů 

200301 Komunální směsný odpad Nezávadný Odvoz na skládku 

komunálního směsného 

odpadu 

170506 Malty Nezávadný Odvoz do sběrného dvora 

170203 Plasty Nezávadný Odvoz do sběrného dvora 
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13. 1. Obecné informace 

1.1. Obecné informace o stavbě 

Projekt se zabývá pavlačovým bytovým domem s 56 byty, který bude určen výhradně 

k bydlení, další funkce se nepředpokládají. Jedná se o samostatně stojící bytový dům o 

žádném podzemním a šesti nadzemních podlažích s byty různých velikostí, částečné sedmé 

podlaží obsahuje ložnicové části mezonetových bytů v 6.NP. První, vstupní podlaží je na 

úrovni terénu, obsahuje garáže a sklepy, nepravidelného půdorysu 95,75 m x 19,565 m, 

s plochou střechou s výškou atiky +18,35 m nad +/- 0,00, která je umístěna na kótě 213,500 m 

n.m. V prvním nadzemním podlaží bude rozmístěno 22 garáží, 58 sklepních kójí, kočárkárny 

a výměníky, ve 2. až 6. NP bude celkem 56 bytů. Bytový dům bude napojen novými 

přípojkami na vodovod, kanalizaci, NN, veřejné osvětlení a teplovod, příjezd je zajištěn 

novým sjezdem z ulice Sokolovská. U bytového domu bude zřízeno 48 nekrytých 

parkovacích stání.  

Zastavěná plocha: obytný dům:         1 433 m
2 

Obestavěný prostor: základy a vstupní podlaží: 1 433 m2 x (0,85 + 2,95)  5 445 m
3 

   2.NP až 5.NP: 1 566 m2 x (( 4 x 2,95 ) + 0,9 střecha) 19 888 m
3 

   6.NP: 841 m2 x 2,95         2 481 m
3 

   navržený obytný dům celkem:      27 814 m
3 

 

Staveniště: 

-Parc.č. 70, k.ú. Klášterní Hradisko 710555, zastavěná plocha a nádvoří, 776 m2, vlastník: 

HORSTAV Olomouc, spol. s r. o., Tovární ul. 1129 / 41a, Olomouc, 772 00. 

-Parc.č. 71, zastavěná plocha a nádvoří, 609 m2, vlastník: HORSTAV Olomouc. 

-Parc.č. 152, ostatní plocha, 3165 m2, vlastník: HORSTAV Olomouc. 

 

Staveniště navrženého bytového domu se nachází na nábřeží řeky Moravy, v blízkosti 

centra Olomouce. Je dostatečně odcloněné od ruchu dopravy stávajícími objekty Střední 

zemědělské školy a Vojenské nemocnice. Je rovinné, nepravidelného východo - západně 

protáhlého tvaru, o rozměrech zhruba 140 x 38 m. 

 

 Tento technologický předpis řeší provádění monolitické nosné konstrukce stropů a 

podlah u pavlačového bytového domu. Jedná se o bytový dům o 6 nadzemních podlažích 

s pravidelným tvarem, proto bude při jeho realizaci využito principů proudové výstavby. 
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Monolitické stropní desky jsou navrženy v tloušťce 200 mm, beton 16/20, ocel 10216.  Stavba 

bude osamocena vzhledem k okolním stavbám.  

 

Objekt bude založen na základových pasech šířky 900 mm z železobetonu, beton 

C16/20, ocel B500B, v podélném směru 600 mm, podepřených zhruba po třech metrech 

vrtanými pilotami o průměru 900, resp. 600 mm, do hloubky 7 až 8 metrů, piloty budou 

železobetonové, ocelový svařovaný koš a beton C20/25. Pro zvýšení odolnosti betonových 

konstrukcí proti působení CO2 bude použit struskoportlandský cement 400 kg/m
3
. Základová 

deska tl. 150 mm (betonová mazanina C16/20) bude vyztužena svařovanou sítí stykovanou 

přesahem 200 mm v obou směrech (S6,3/150 – 6,3/150). 

 

Svislou nosnou funkci budou u objektu plnit nosné stěny z keramických tvárnic 

Porotherm. Obvodové stěny jsou navrženy v tloušťce 365 mm z cihel Porotherm 36,5 P+D 

broušená. Vnitřní nosné stěny, resp. stěny mezi byty, jsou v tloušťce 300 mm z cihel 

Porotherm AKU 30 P+D. Zdivo kolem schodišť je z broušených cihel Porotherm 30 CB. 

Příčky, u nichž se předpokládá vedení instalací nebo zavěšování horních skříněk kuchyňských 

linek nebo kotlů ÚT jsou v tloušťce 150 mm, ostatní příčky v tloušťce 100 mm, provedeny 

budou z cihel Porotherm 8 P+D.  

 

Výjimkou je zdivo přízemí – celé 1.NP má monolitické stěny o tl. 200 mm, beton 

C25/30, ocel B550B, jednak ze statických důvodů, jednak proto, že jde o stavbu v zátopové 

oblasti a případná povodeň železobetonovou konstrukci nepoškodí. Železobetonová je také 

celá výtahová šachta, schodiště a prvky pavlačí. 

 

1.2. Obecné informace o procesu 

Před započetím prací na stropních konstrukcích bude provedena kontrola stávajících 

svislích konstrukcí, které budou sloužit jako nosná konstrukce pro nově vzniklé stropní 

konstrukce. Bude kontrolována především jejich kompletnost a správné umístění dle 

projektové dokumentace.  

 

Bude prováděna opakovaná montáž a demontáž systémového bednění pro betonáž 

jednotlivých stropních konstrukcí. Betonovat se bude vždy polovina stropu nad celým 

podlažím, tedy jeden dilatační celek, po dokončení všech nosných konstrukcí v dané části. 

Dále bude na místě do bednění vkládána ocelová výztuž. Složitější prvky výztuže budou na 
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stavbu dopraveny pomocí nákladních automobilů a na místo uložení přemístěny věžovými 

jeřáby. Prvky jednodušší a propojovací se budou připravovat přímo na stavbě. Betonáž bude 

probíhat pomocí autočerpadel se sklápěcími rameny. Beton bude na stavbu přepravován 

z nedaleké betonárny pomocí autodomíchávačů. Konečné ukládání betonu budou provádět 

pracovní čety, které budou tímto úkonem pověřeny.  

 

Stropní konstrukce budou zhotoveny z železobetonu třídy C 16/20, XC1, S1, Dmax 

22mm, Cl 0,2 a oceli třídy B500 – 10505 (R). Po dokončení betonáže bude probíhat 4 denní 

technologické přestávka. Poté bude bednění odstraněno. Tento postup proběhne na druhém 

dilatačním celku. Následně se tento postup bude opakovat v každém patře až do 6 NP. 

 

14. 2. Materiál, doprava, skladování 

2.1. Materiál 

Stavební materiál a bednící prvky jsou napočítány pro provedení jednoho dilatačního 

celku, tedy poloviny podlaží. 

Beton C 16/20, XC1, S1, Dmax 22mm, Cl 0,2   141m
3 

 

Ocel B500 – 10505 (R) (dle PD)     14,1 t 

 

Odbedňovací nátěr: odbedňovací olej DMA 200 

    Spotřeba: 0,03 kg/m
2 

    
Balení:  4,5 kg 

Celkem  9 balení 

 

Vyvazovací drát       100 m 

  

 Hřebíky 80 mm       25 kg 

 Hranolky 100x100x1500 mm     200 ks 

 Desky 150x20x2000 mm      300 ks 

 

Bednění ISD – NEO (počet kusů na jednu etapu) 

-Nosníky N1 3000x200     72   ks 

    N2 4000x200     54   ks 
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    N3 2500x200     3     ks 

    N4 2000x200     32   ks 

      N5 500x200     6     ks 

-Desky  D1 2500x500      100 ks 

 D2 1500x500      52   ks 

 

-Ocelová stojka N2 1750-3000    169 ks 

-Stativy       69   ks 

-Křížová hlava      142 ks 

-Přímá hlava       27   ks 

 

OSB desky   1500x600    1   ks 

    2000x500    1   ks 

 

2.2. Doprava  

2.2.1 Primární 

Prvky bednění a výztužná ocel se bude dopravovat prostřednictvím nákladního 

automobilu MAN 12.250 VALNÍK S HYDRAULICKÝM RAMENEM. Při přepravě 

výztužných prvků bude dbáno na to, aby byly řádně rozmístěny podkladky a nemohlo tak 

dojít k znehodnocení výztuže vlivem, mechanického přetvoření. K přepravě betonové směsi 

pro betonáž stropní konstrukce budou použity autodomíchávače DAF CF 75.310 mixer. 

K dopravě drobného pracovního nářadí bude použita dodávka IVECO DAILY MAXI. 

15. 2.2.2 Sekundární 

Vnitrostaveništní doprava bude probíhat pomocí věžových jeřábů MB 1030.1 a SAEZ 

505 5T. které budou umístěného na staveništi. Bednící prvky budou ukládány přímo do pater, 

kde budou dále rozmístěny a použity. Výztuž bude složena na podkladky, na skládku, kde 

bude dále pomocí věžových jeřábů a dopravována na místo uložení. Pro přesun betonové 

směsi z autodomíchávače na místo uložení bude užito čerpadlo na beton SCHWING S 43 SX. 

Dále budou na stavbě umístěny dva stavební výtahy NOV 650 D pro vertikální přesun 

drobného stavebního materiálu a pytlovaných směsí do pater. 

16.  

Při přesunu materiálů je třeba dbát opatrnosti s manipulací, nesmí dojít k poškození a 

znehodnocení prvků. Doplňkový materiál bude ručně složen do uzamykatelného skladu.  
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2.3. Skladování  

  Skladovat se bude především drobný materiál jako je vázací drát, hřebíky, 

odbedňovací nátěr a dále potom materiál běžně přítomný na stavbě s nepřímou vazbou na 

probíhající etapu. Dále budou uschovány ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí. 

K úschově tohoto budou sloužit uzamykatelné unimo buňky umístěné na stavbě. Dále bude 

skladován pytlovaný materiál (suchá maltová směs). Tento budou skladován na zpevněné 

ploše hned vedle stavební míchačky. Pytle budou vždy ponechány na paletě a vždy po 

skončení směny, nebo v případě potřeby, přikryty plachtou aby nedocházelo k jejich 

namočení a znehodnocení.    

  

17. 3. Připravenost 

3.1. Staveniště 

Kontrolují a přebírají se zpevněné staveništní komunikace. Přebírají se staveništní 

unimo buňky. Jedna sloužící jako kancelář, další dvě jako šatny a třetí jako sklad drobného 

materiálu, nářadí a ochranných pracovních pomůcek. Dále se kontroluje přítomnost dvou 

TOITOI. Kontroluje se připravenost zpevněné plochy pro umístění staveništní míchačky a 

prostor pro skladování suché maltové směsi v její blízkosti. Kontroluje se připravenost 

zpevněné plochy pro vykládku výztuže. Kontroluje se připravenost zpevněné plochy pro 

umístění čerpadla betonové směsi. Kontroluje se funkčnost a technický stav staveništních 

věžových jeřábů.  Kontroluje se funkčnost staveništních přípojek (rozvodná skříň 230 V a 400 

V, vodovodní přípojka) a neporušenost plomb na elektroměru a vodoměru. Kontroluje se 

příjezdová komunikace. Především zda nedošlo při předcházejících činnostech k jejímu 

poškození nebo nadměrnému znečištění. Kontroluje se provedení oplocení staveniště do 

výšky 1,8 m. 

  

3.2 Pracoviště 

Před započetím prací na stropní konstrukci musí být zcela dokončeny nosné svislé 

konstrukce v daném úseku. Také musí být dokončena stropní (podlahová) konstrukce 

předcházejícího patra. Kontroluje se celistvost konstrukcí, zda nedošlo k jejich porušení, dále 

se kontroluje správné polohové a výškové umístění konstrukcí z předchozího stavebního 

procesu.  

 

 Dále se přebírá pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve 

výškopisu a polohopisu. 
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Kontroly se provádí při přejímce staveniště a pracoviště za přítomnosti 

stavbyvedoucího, vedoucího pracovní čety pro provádění monolitických stropních konstrukcí 

a stavebníka, nebo jeho zástupce. 

 

18. 4. Pracovní podmínky  

4.1 Všeobecné 

Pracovní doba je určena od 6:30 do 17:00 s 30 min. pracovní pauzou, od pondělí do 

čtvrtka, v pátek od 6:30 do 11:30, nebo dle potřebné doby pro ukončení započatého úkonu. 

Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální péče 

o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci, i kdokoliv jiný kdo se 

pohybuje po staveništi, musí být proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - BOZP. 

Přístupová cesta ke staveništi je napojena přímo na přiléhající komunikaci a je vyznačena v 

situaci. Cesta je provedena částečně štěrkovým násypem frakce 16 v tloušťce 200 mm a 

částečně jsou využívány stávající panelové bloky, které budou po dokončení stavby 

odstraněny a nahrazeny navou komunikací. Proti vniknutí nepovolených osob je celé 

staveniště oploceno do výšky 1,8 m pletivem s uzamykatelnou bránou. 

 

4.2. Klimatické 

K přerušení betonování by došlo, kdyby teplota klesla pod 5°C  nebo překročila 40°C.  

Předpokládá se začátek betonáže v letním období, kdy se průměrná teplota pohybuje kolem 

16,3°C. Poslední patro by však mohlo být betonováno až v zimních měsících. Teploty by tedy 

měly zůstat v mezích. Práce budou přerušeny, pokud bude rychlost větru vyšší než 10 m/s, při 

práci ve výšce nad 12 m při rychlosti vyšší než 8 m/s, pokud bude viditelnost nižší než 30 m, 

při vydatném dešti, pokud bude náledí, když dojde k namrznutí bednících dílců. 

 

4.3. Vybavenost 

Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně (pro 230 a 400 V). 

Kanalizace s vodovodem jsou napojeny na veřejnou síť. Na staveništi jsou dvě unimo-buňky 

pro uschování osobních věcí pracovníků, dále slouží jako převlékárna a šatna. Základní 

hygienické podmínky budou zajištěny mobilním WC s umývárnou (jako WC bude použita 

chemická toaleta). Dále jsou na staveništi umístěny dva věžové jeřáby a dva stavební výtahy 

sloužící pro vertikální přepravu lidí a materiálu. 
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4.4. Instruktáž 

 Byla předána dokumentace pro realizátora, technologický postup pro provádění 

monolitické stropní konstrukce. Všichni pracovníci musí mít platné školení o BOZP a o 

podmínkách na tomto konkrétním stavebním díle. Byly překontrolovány platnosti průkazů a 

veškerých školení. Především u jeřábníků, obsluhy výtahu, vazačů a pracovníků 

provádějících bednění. 

 

19. 5. Personální obsazení 

Na provádění prací vodorovných stropních konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí 

případně jím pověřený mistr. Ten bude dohlížet na dané technologické postupy a množství 

spotřeby materiálu a bezpečnost na pracovišti. Pracovní stroje, které se budou používat pro 

dané práce, smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří na to mají řádné proškolení. Všichni, 

jejichž profese to vyžaduje, před započetím práce předloží své profesní průkazy. Veškeré 

práce budou probíhat na staveništi (vyjma přípravy betonové směsi).  

 

 Složení pracovní čety:  

1 mistr - řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup prací dle technologického 

předpisu, způsob sestavení bednění a vyvázání výztuže, kontroluje svislost 

vodorovnost, zodpovídá za bezpečnost při práci (středoškolské vzdělání v oboru 

ukončené maturitou a praxi v oboru min. 5 let) 

3 betonáři – provádí samotnou betonáž, zodpovídá za její provedení, provádí ukládání 

betonové směsi (středoškolské vzdělání v oboru ukončené maturitou) 

5 tesař – připravuje bednění pro betonáž stropní konstrukce (středoškolské vzdělání 

v oboru ukončené maturitou) 

3 Vazač výztuže – provádí vyvázání a uložení výztuže pro stropní konstrukci 

(středoškolské vzdělání v oboru ukončené maturitou, vazačský průkaz) 

2 Železář – bude provádět tvarování výztuže (středoškolské vzdělání v oboru 

ukončené maturitou) 

2 Jeřábníci – Zajišťuje přesun materiálu pro systémové bednění a výztuž (platný 

průkaz pro obsluhu věžového jeřábu) 

15 pomocníci – zajišťují přísun prvků při stavbě bednění a přípravě a ukládání 

armování, dále provádějí finální úpravu betonu a odbedňují konstrukci (proškolení na 

práci s vibrační latí a montáž systémového bednění) 
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20. 6. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

6.1. Velké stroje 

Nákladní automobil - MAN 12.250 VALNÍK S HYDRAULICKÝM RAMENEM 

Dodávka - IVECO DAILY MAXI 

Autodomíchávač – Stetter C3 AM15C 

Věžový jeřáb MB 1030.1 

Věžový jeřáb SAEZ 505 5T 

Čerpadlo na beton SCHWING S 43 SX 

 

6.2. Elektrické a motorové přístroje  

Stavební výtah NOV 650 D               2 ks  

Míchačka 2 ks 

Ruční míchadlo stavebních směsí 2 ks 

Svařovací agregát 2 ks 

Úhlová bruska 3 ks 

Roční příklepová vrtačka 2 ks 

Bourací kladivo - 11 kg 1 ks 

Vibrační lať 2 ks 

Ponorný vibrátor 2 ks 

Cirkulárka 1 ks 

 

6.3. Měřičské pomůcky  

Vodováha 0,5 m 2 ks 

Vodováha 2 m 2 ks 

Teodolit 1 ks 

Nivelační přístroj 1 ks 

Ruční metr 5 m 2 ks 

Pásmo 1 ks 

Šňůra 2 ks 

Olovnice 1 ks 

Ocelové pásmo 1 ks 

Hadicová vodováha 1 ks 

Tužka 10 ks 

Laserový výškoměr 1 ks 
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6.4. Osobní pomůcky  

Ohýbačka      1 ks 

Žebřík       8 ks 

Kolečka      3 ks 

Kladivo      2 ks 

Kýbl        4 ks 

Štípací kleště      2 ks 

Vazačské kleště     2 ks 

Pilka na dřevo      1 ks 

Pilka na železo     2 ks 

Stahovací lať 4 m     2 ks 

Stahovací lať 2 m     2 ks 

Hrábě        10 ks 

Lopata       10 ks 

 

6.5. Ochranné pomůcky 

ochranná přilba, pracovní oděv, rukavice a obuv, postroje a kotevní lana, svářečská maska, 

nehořlavý oděv pro svářeče 

 

21. 7. Pracovní postup 

1. Sestavení systémového bednění 

2. Provedení armování 

3. Betonování 

4. Odbednění 

 

Možnému pádu osob bude zabráněno zábradlím výšky 1 m nad hranu konstrukce na 

okrajích konstrukcí, kde by k pádu mohlo dojít. Toto zábradlí bude zhotoveno po dokončení 

bednění. Zábradlí bude zhotoveno ze dřeva a za použití osobních ochranných pomůcek 

(postrojů a lan).  

 

Práce na stropní konstrukci začínají sestavením systémového bednění, které je 

dodávané firmou ISD - NOE. Všechny prvky bednění budou sestaveny dle technického 

podkladu k systémovému bednění. Nejdříve se rozestaví stropní podpěry v maximální 

vzdálenosti 1 m. Pro větší stabilitu se používají u některých stojin stativy. Na vidlicovou 
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hlavu nebo čelist umístíme dřevěný nosník a podpěry vysuneme do požadované výšky. Na 

sekundární rošt se dají nosníky primárního roštu v požadované vzdálenosti od sebe. Na tyto 

nosníky se dají bednící desky. Na plochu, kde nevyjde systémová deska, se použije OSB 

deska upravená na míru. Po sestavení bednění bude aplikován odbedňovací nátěr. 

 

 

 

Vidlicová čelist 
        

Vidlicová hlava 
        

Stativ stojky 
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Výztuž bude provedena z Oceli B500 – 10505 (R). Výztuž na stropní konstrukce bude 

na staveniště dovážena v největších možných kusech. Na staveništi budou vytvářeny pouze 

sekundární prvky pro propojování a navazování výztuže. Krytí výztuže bude zajištěno pomocí 

distančních podložek. Bude dodrženo minimální krytí výztuže 35 mm. Výztuž bude 

prováděna dle výkresů a dokumentace určené pro výztuž. Výztuž bude osazena do 

připraveného bednění pomocí věžových jeřábů přítomných na staveništi. Pro pohyb po již 

uložené výztuži budou sloužit provizorně vytvořené lávky ze stlučených desek, které budou 

roznášet zatížení a bránit lokálnímu přetvoření výztuže.  Před vybetonováním stropní 

konstrukce provede mistr kontrolu výztuže a provede zápis kontroly do stavebního deníku. 

Ocel se bude skladovat na paletách na zpevněné ploše pro skladování materiálů. 

  

Stropní konstrukce budou z betonu třídy C20/25. Beton bude dovážen z nedaleké 

betonárky pomocí autodomíchávačů, které mají objem bubnu 12 m
3
. Čerstvá betonová směs 

bude ukládaná do bednění pomocí čerpadla a dodatečného rozmístění pomocí lopat a hráběmi. 

Při ukládání musíme kontrolovat výšku, z jaké dopadá beton, tato výška je maximálně 0,3 m. 

Také kontrolujeme, zda je v pořádku bednění. Je nutné kontrolovat výšku prováděné betonové 

konstrukce pomocí laserového výškoměru. Betonovou směs je potřeba zhutnit. Hutnění se 

bude provádět pomocí stavební vibrační latě šířky 2 m. Poté nastává technologická pauza. 

 

Minimální délka technologické přestávky bude 3 dny. Teprve poté může dojít 

k částečnému odbednění. Betonové konstrukce musí být během technologické pauzy 

ošetřovány, aby nedocházelo k popraskání vlivem hydratace betonu. Proto je zapotřebí 

udržovat beton vlhký. Bude zajištěno pravidelné kropení užitkovou vodou. Dojde-li 

k betonáži v zimním období, nově vzniklé konstrukce budou během zrání zakryté geotextilií, 

aby nedocházelo k jejich namrzání a přílišnému promrzání. 

  

Po skončení betonování a dostatečné technologické přestávce se začne 

s odbedňováním bednění. To se provede dle pokynů a předpisů výrobce. Bude probíhat ve 

dvou etapách. V první se odstraní bednící desky, primární a sekundární rošt a některé ze 

stojek. Stropní konstrukce tedy bude stále částečně podepřená zbývajícími stojkami se stativy. 

Ty se v rámci druhé etapy po dalších 3 dnech od odstranění hlavní části bednění částečně 

povolí, ale stále ponechají na svých místech jako jištění proti zřícení konstrukce. Následující 

den se prohlédne celá konstrukce, zda nedošlo k výraznějšímu narušení (nadměrné prohnutí, 

popraskání, odloupnutí). Nebudou-li zjištěný žádné vady dojde k odstranění zbylých dílů 
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bednění. Všechny prvky systémového bednění se očistí a uloží na dočasnou plochu, aby se 

daly použít na další stropní konstrukci. 

 

22. 8. Kontrola kvality a jakosti 

8.1 Kontrola vstupní:  

 Kontroluje se stav svislého nosného zdiva, výšková správnost a kolmost s max. 

odchylkou ± 3 mm. Kontrola vstupního materiálu, betonu, bednění a výztuže, převzetí a 

kontrola dodacího listu, provede se zkouška sednutí kužele. U betonu se dále vizuálně 

překontroluje frakce kameniva a dle vybetonovaného prostoru i přibližný objem dovezeného 

betonu. U armokošů kontrolujeme jejich rozměrovou správnost, kompletnost a soudržnost 

jednotlivých prvků, dále připravenost na provázání s dalšími prvky. 

 

Při přebírce materiálů kontrolujeme kompletnost objednávky, kvalitu jednotlivých 

materiálů. Je proveden náhodný výběr prvků u nich kontroluje, jestli nevykazuje znaky 

nesprávného skladování (poškození klimatickými vlivy, průhyb z nesprávného skladování, 

mechanické poškození) – nevyhovující prvky do konstrukcí nesmíme použít. 

 

8.2 Kontrola mezioperační:  

Provádí vedoucí pracovní čety měřením a vizuálně. Průběžná kontrola dodržování 

stavebních rozměrů při montáži bednění. 

 

Kontroluje se provedení výztuže stropu, její kompletnost, stabilita, velikost budoucího 

krytí a užití pochozích laveček. Dále se kontroluje provedení bednění, jeho plošná celistvost a 

aplikace odbedňovacího nátěru. 

 

Velmi důležitá je kontrola z jaké výšky dopadá beton, max. dovolená hodnota je 1,5 

m. Před samotným zalitím stropní konstrukce provede mistr kontrolu výztuže a provede zápis 

do stavebního deníku.  

 

8.3 Kontrola výstupní:  

Provádí stavbyvedoucí vizuálně a měřením. Kontroluje se soulad s projektovou 

dokumentací (rozměry, polohu a rozměry otvorů). 

 



180 
 

Zkontroluje se, zda se někde nevytvořily tzv. hnízda. Dále se kontroluje rovnost 

povrchu ±5 mm na 2 m lati, a zda nedošlo ke vzniku prasklin. Kontroluje se stabilita a 

neporušenost bednění. Dále se kontroluje, že nedošlo k jinému poškození či znehodnocení 

konstrukce. 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

9.1. Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

9.1.1.Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1) Stavby musí být zajištěny proti vniknutí cizích osob oplocením výšky 1,8m. 

4) Vjezdy na staveniště musí být označeny dopravními značkami upravujícími místní 

dopravu. 

6) Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna bezpečnost na přilehlých 

komunikacích. 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1)Zařízení musí být navržena a používána tak, aby nedošlo k požáru ani výbuchu. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

4) Zhotovitel skladuje materiál dle pokynů výrobce, aby nedošlo k jeho znehodnocení. 

5) Práce musí být přerušeny, mohlo-li by dojít k ohrožení zdraví pracovníků z důvodu 

povětrnostních vlivů. 

 

9.1.2 Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti 

I. Obecné požadavky při používání strojů 

1) Pracovníci musejí být seznámeni s návodem k obsluze. 

2) Při provozu stroje je nutno zajistit jeho stabilitu. 

4) Pokud je stroj používán na veřejné komunikaci, musí být vybaven výstražnými 

světly. 

 

II. Míchačky 

1) Před uvedením do chodu musí být míchačka řádně ustavena. 

2) Plněna smí být pouze při rotujícím bubnu. 
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6) Vstupovat na konstrukci stroje se smí pouze tehdy, je-li stroj odpojen od zdroje 

energie. 

 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1) Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení v přepravní 

poloze. 

2) Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu. 

 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

1) Hadice pro dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby 

nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny 

výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

6) Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 

složité a opakované couvání vozidel. 

7) Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

 

XV. Přeprava strojů 

Při přepravě strojů a zařízení nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob ani k poškození 

stroje. Postupujeme vždy podle návodu k obsluze. 

 

9.1.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1) Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Bezpečný přísun a odběr 

materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

2) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné 

3) Materiál musí být skladován tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
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stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 

13) Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 

výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 

musí být zajištěny proti rozvalení. 

14) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 

podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace 

s nimi. 

 

IX.1 Bednění 

1) Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 

konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 

únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

4) Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 

převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 

 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

1) Při ukládání betonové směsi do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných 

pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob 

zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí.  

2) Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

přístupové komunikace. 

3) Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4) Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 
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IX.3 Odbedňování 

3) Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

4) Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

9.2 Zákon č. 309/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 

 

9.3. Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

2) při použití záchytných konstrukcí je nutno zamezit úrazu při zachycení. 

4) zábradlí se skládá minimálně z madla a zarážky minimálně 150mm nad terénem,  

je-li výška nad okolním terénem větší než 2m, dostatečná výška zábradlí je1,1m. 

5) jestliže práce vyžadují dočasné odstranění konstrukce, je nutno po tuto dobu 

přijmout náhradní opatření. 

 

II. Zajištění proti pádu pomocí OOPP 

1) zvolené prostředky musí odpovídat možným rizikům. 

4) zaměstnanec je povinen se přesvědčit o plné funkčnosti OOPP. 

9) Zaměstnavatel zajistí, aby byli pracovníci proškoleni z používání OOPP. 

 

III. Používání žebříků  

1) Na žebříku se nesmějí vykonávat práce s těžkými a nebezpečnými nástroji, např. 

elektrická pila apod. 
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3) Po žebříku smí být snášena jen břemena do hmotnosti 15 kg. 

4) Na žebříku smí pracovat jen jedna osoba. 

7) Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. 

10) Při práci ve výšce chodidel nad 5 m je nutno jistit se navíc jinými prostředky. 

11) žebříky se smí používat jen dle návodu k použití. 

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů 

3) materiál skladovaný ve výškách musí být zajištěn proti sklouznutí. 

 

V. Zajištění pod místem práce ve výškách a jeho okolí 

6) Práce nad sebou se smí vykonávat jen výjimečně, nelze je provést jinak. 

 

VI. Práce na střeše 

1) Pracovník je povinen se chránit proti pádu na okrajích a propadnutím volnými 

otvory. 

 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

1) Dočasnou konstrukci lze použít jen v provedení podle návodu. 

5) Dočasnou konstrukci je možno používat jen v případě řádného předání pověřenou 

Osobou. 

6) Konstrukce musí být pravidelně podrobována kontrolám. 

7) Dočasná konstrukce smí být montována a demontována pověřenou a valifikovanou 

osobou. 

 

XIII. Shazování předmětu a materiálu 

2) Nelze shazovat předměty, pokud není možno bezpečně předvídat místo jejich 

dopadu. 

 

XI. Školení zaměstnanců 

 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům školení pro daný pracovní úkon. 

 

10. Ekologie 

Při provádění vodorovných konstrukcí je potřeba minimalizovat vliv činnosti na 

životní prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. 
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Používaná mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobtěžovala okolí 

nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných 

prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze stavby 

očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace by měla být 

odstavena na zpevněných plochách, doporučuje se použití úkapových van. 

 

Nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, 821/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států za účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů) a dalších souvisejících předpisů. 

 

 

Číslo Název Nebezpečnost Likvidace 

150101 Papírové a lepenkové 

obaly 

Nezávadný Odvoz na skládku obalů 

150102 Plastové obaly Nezávadný Odvoz na skládku obalů 

200301 Komunální směsný odpad Nezávadný Odvoz na skládku 

komunálního směsného 

odpadu 

170101 Betonová směs Nezávadný Odvoz zpět do betonárky 

170405 Ocel Nezávadný Odvoz na sběrný dvůr 

170203 Plasty Nezávadný Odvoz do sběrného dvora 

 

 

  



186 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 

 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND MANAGEMENT BUILDING 

 

 

 

 

 

KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Bc. Jakub Stehlík 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

Ing. Svatava Henková, CSc. 

BRNO 2016   

  



187 
 

Popis kontrol 

1. Zděné konstrukce 

1.1 Vstupní kontrola 

Kontrolní bod 1 - Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 

- Kontroluje se především úplnost projektové dokumentace, její aktuálnost a přítomnost 

veškerých výkresů na stavbě. 

- Za související dokumenty mohou být považovány omezující nařízení týkající se 

ochrany životního prostředí, nařízení týkající se BOZP, nebo nakládání s odpady. 

- Kontrola se provádí dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.. Dále podle vyhlášky č. 

62/2013 Sb. a PD 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s TDI 

- Jednorázově, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 2 - Převzetí pracoviště 

- Kontroluje se provedení předcházejících vodorovných konstrukcí, jejich rovinnost a 

čistota, mezní odchylky. Dále se kontroluje provedení hydroizolace. Vše se porovnává 

se zápisy ve stavebním deníku z předešlých výstupních kontrol daných etap. 

- Kontroluje se i zařízení staveniště, jeho funkčnost a úplnost dle výkresu zařízení 

staveniště a dle požadavků kladených prováděnou stavební etapou. 

- Kontrola se provádí dle PD, dále pak podle ČSN 73 2400, ČSN 73 0210 – 1 a ČSN 73 

0205 a PD 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s TDI 

- Jednorázově, vizuálně a měřením pásmem a 3 m latí, porovnáním s PD a zápisy ve 

stavebním deníku 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 3 - Kontrola přístupnosti 

- Kontroluje se stav příjezdové komunikace, zda není poničená předešlými stavebními 

procesy, nebo nějak jinak. Případné závady se nafotí.  

- Kontrola přístupové komunikace, její provedení, stav a napojení na příjezdovou 

komunikaci. 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí 

- Jednorázově, vizuálně 



188 
 

- Zápis do stavebního deníku, protokol 

 

Kontrolní bod 4 - Kontrola přípojných míst 

- Kontroluje se umístění a funkčnost staveništního rozvaděče, zaplombování a stav 

elektroměru a neporušenost zařízení. 

- Kontroluje se umístění a funkčnost staveništní přípojky vody, zaplombování a stav 

vodoměru. 

- Kontrola se provádí dle zákona 183/2006 Sb. a dle výkresu zařízení staveniště 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí 

- Jednorázově, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku, protokol 

 

Kontrolní bod 5 - Kontrola vytyčení 

- Kontroluje se správnost zaměření budoucích konstrukcí, kompletnost a soulad 

zaměření s projektovou dokumentací. 

- Kontroluje se umístění nastřelovacích hřebíků, jejich nepohyblivost a barevné 

označení pomocí značkovacího spreje. 

- Kontrola se provádí dle ČSN 73 0205 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDI a geodet 

- Jednorázově, vizuálně a měřením pomocí pásma, teodolitu, provázku a olovnice 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 6 - Kontrola materiálu 

- Kontroluje se správnost dodávky dle PD a technického listu výrobce. Její úplnost a 

neporušenost. 

- Kontrola se provádí při přejímce materiálu. 

- Kontrola se provádí dle ČSN 72 2610, ČSN 72 2611 a ČSN 72 2430 – 1 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s TDI 

- Každá dodávka, nebo jednou na 100 m
3
, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 7 - Kontrola lešení 

- Kontroluje se kompletnost dodávky dle objednacího listu a technického listu výrobce. 

Kontrola se provádí při přejímce. 
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- Kontroluje se stav lešení, zjištěné vady se nafotí, nebo se dílce nepřeberou. 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí 

- Jednorázově, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 8 - Kontrola skladování 

- Kontroluje se správnost skladování materiálu dle požadavků výrobce. Materiál se 

skladuje na zpevněných plochách, u sypkého materiálu nesmí dojít k jeho navlhnutí. 

Kontroluje se také neporušenost materiálu předchozí manipulací a manipulací při 

ukládání na místo skladování. 

- Materiál musí být skladován tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení osob, majetku a 

životního prostředí. Dále pak tak, aby nedocházelo k jeho poškození při následném 

odebírání. 

- Kontrola se provádí dle ČSN 72 3705 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí 

- Jednorázově, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 9 - Kontrola způsobilosti dělníků 

- Kontrolují se profesní průkazy, platnosti školení a způsobilost dělníka vykonávat daný 

pracovní úkon. 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem 

- Průběžně, vizuálně (měřením – alkoholtestr) 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 10 - Kontrola technického stavu strojů 

- Kontroluje se jejich funkčnost. Kontrolují se míchačky, ruční vrtačky, úhlové brusky a 

veškeré stroje a nástroje na stavbě přítomné. Kontrolují se také věžové jeřáby a 

stavební výtahy. 

- Kontrola se provádí dle zákona 183/2006 Sb. 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí a TDI 

- Jednorázově, vizuálně (zapnutí a vypnutí stroje) 

- Protokol 
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1.2 Mezioperační kontrola 

Kontrolní bod 11 - Kontrola klimatických podmínek 

- Kontroluje se dodržení podmínek stanovených technologickými předpisy a podmínky 

znemožňující práci. Teplota nesmí klesnout pod 5   C nebo překročit 35    C, prvky 

nesmí být namrzlé, nesmí silně pršet, viditelnost nesmí být menší než 30 m, pakliže 

tyto stavy nastanou, práce budou přerušeny. 

- Kontrola se provádí dle ČSN EN 60 721 a technologických předpisů 

- Kontrolu provede mistr 

- 4x za den, vizuálně a měřením (odečtením z meteorologické stanice) 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 12 - Kontrola založení 

- Kontroluje se založení první řady zdiva, především umístění tvárnic v rozích. 

Kontrolujeme vodorovnost v obou směrech a vzájemné výškové osazení jednotlivých 

rohových prvků. Kontroluje se tloušťka základové malty (min. 20 mm).  

- Kontrola se provádí dle ČSN 73 2310, ČSN 73 0205 a ČSN 72 2430 -1 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem 

- Jednorázově, vizuálně a měřením  

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 13 - Kontrola provázanosti zdiva 

- Kontroluje se především provázání v rozích, dodržení požadované vazby zdiva a 

provázanost vnitřních nosných a nenosných konstrukcí s obvodovou stěnou (ukládání 

do kapes, instalace pásků). Doporučený přesah prvků je polovina minimálně však 100 

mm. 

- Kontrola se provádí dle ČSN 73 2310 

- Kontrolu provede mistr 

- Průběžně, vizuálně a měřením 

 

Kontrolní bod 14 - Kontrola spár 

- Kontroluje se vyplnění spáry, její rovinnost a správné osazování prvků následujících. 

Kontroluje se osazování vertikálním posunem pomocí pér a drážek. Šířka styčné spáry 

nesmí překročit 5 mm. Kontroluje se navlhčování prvků před nanášením malty. 

- Kontrola se provádí dle ČSN 73 0205 
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- Kontrolu provede mistr  

- Průběžně, vizuálně a měřením 

 

Kontrolní bod 15 - Kontrola svislosti a rovinnosti konstrukce 

- Kontroluje se provedení svislé roviny konstrukce, kolmost k podlaze, rovinnost a 

celistvost. 

- Svislost: 

V rámci jednoho podlaží      ± 20 mm 

V rámci celkové výšky budovy o třech a více podlažích  ± 50 mm 

Svislá souosost       ± 20 mm 

- Rovinnost: 

V délce kteréhokoliv 1 metru      ± 10 mm 

V délce 10 metrů       ± 50 mm 

- Kontrola se provádí dle ČSN 73 2310 a ČSN 73 0205 

- Kontrolu provede mistr 

- Průběžně, vizuálně a měřením (vodováhou a latí) 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 16 - Kontrola vnitřních stěn 

- Kontroluje se jejich provedení, kotvení do obvodové stěny a vzájemná provázanost, 

stabilita (ztužení). Dále poloha a rozměrová přesnost dle PD. 

- Kontrola se provádí dle ČSN 73 2310 a PD 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem 

- Průběžně, vizuálně a měřením 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 17 - Kontrola kvality malty 

- Kontroluje se její konzistence, složení a příprava. 

- Kontrola se provádí dle ČSN 72 2430 – 1 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem 

- Vizuálně, průběžně  

- Zápis do stavebního deníku 
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Kontrolní bod 18 - Kontrola otvorů 

- Kontroluje se jejich umístění, a rozměry dle PD, dále pak svislost a rovinnost hran 

(výšková úroveň, výška a šířka). 

- Kontrola se provádí dle ČSN 73 2310 a PD 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem 

- Průběžně, vizuálně a měřením 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 19 - Kontrola lešení 

- Kontroluje se jeho celistvost, stabilita (kotvení), umístění zábran proti pádu osob a 

předmětů, zda nedošlo k poškození vlivem užívání, které by mohlo mít vliv na 

funkčnost. 

- Kontrola se provádí dle ČSN EN 73 8123 a technického listu lešení 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí 

- Průběžně, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 20 - Kontrola překladů 

- Kontroluje se jejich uložení, především přesahy, jejich rovinnost, výšková úroveň a 

kompletnost. 

- Kontrola se provádí dle ČSN EN 845 - 2  

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem  

- Jednorázově, vizuálně a měřením (vodováhou a metrem) 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 21 - Kontrola zabezpečení proti pádu osob a předmětů 

- Kontroluje se funkčnost zábradlí u lešení, zábradlí tam, kde není obvodová 

konstrukce, kontrolují se také úvazy a kotvy, jejich stav a používání. Kontroluje se 

vymezení dopadového prostoru u paty objektu. 

- Kontrola se provádí dle vyhlášky č. 362/2005 

- Kontrolu provede mistr s TDI 

- Průběžně, vizuálně a měřením 

- Zápis do stavebního deníku a protokol 
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1.3 Výstupní kontrola 

Kontrolní bod 22 - Kontrola souladu s PD 

- Konečná kontrola souladu s PD. Kontroluje se geometrická přesnost a správné 

rozmístění konstrukcí. Kontroluje se také rozmístění otvorů a prostupů v nově vzniklé 

konstrukci. 

- Kontrola se provádí dle PD 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem a TDI 

- Jednorázově, měřením  

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 23 - Kontrola geometrie 

- Kontroluje se provedení svislé roviny konstrukce, kolmost k podlaze, rovinnost a 

celistvost. Kontroluje se také svislost otvorů a rovinnost jejich obvodů, dále pak 

výšková úroveň překladů a jiných zabudovaných prvků. 

- Svislost: 

V rámci jednoho podlaží      ± 20 mm 

V rámci celkové výšky budovy o třech a více podlažích  ± 50 mm 

Svislá souosost       ± 20 mm 

- Rovinnost: 

V délce kteréhokoliv 1 metru      ± 10 mm 

V délce 10 metrů       ± 50 mm 

- Kontrola se provádí dle ČSN 73 0205 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem a TDI 

- Jednorázově, vizuálně a měřením (vodováhou a latí) 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 24 – Kontrola celistvosti 

- Konečná kontrola dodržení vazeb zdících prvků, přesahů u překladů, vazeb stěn v 

rozích a uložení stýkajících se stěn do kapes. 

- Kontrola vyplnění a provedení spár a jejich začištění. 

- Kontroluje se, že nikde nedošlo ke vzniku žádných trhlin nebo jinému poškození 

konstrukce, které by mohlo následně narušit její stabilitu. 

- Kontrola se provádí dle ČSN 73 2310, ČSN 73 0205 a ČSN 72 2430 – 1 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s TDI 
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- Jednorázově, vizuálně, měřením 

- Zápis do stavebního deníku 

 

2. Monolitické stropní konstrukce 

2.1.Vstupní kontrola 

Kontrolní bod 1 - Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 

- Kontroluje se především úplnost projektové dokumentace, její aktuálnost a přítomnost 

veškerých výkresů na stavbě. 

- Za související dokumenty mohou být považovány omezující nařízení týkající se 

ochrany životního prostředí, nařízení týkající se BOZP, nebo nakládání s odpady. 

- Kontrola se provádí dle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.. Dále podle vyhlášky č. 

62/2013 Sb. a PD 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s TDI 

- Jednorázově, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 2 - Převzetí pracoviště 

- Kontroluje se provedení předcházejících svislých konstrukcí, jejich rovinnost, svislost, 

čistota, stabilita a mezní odchylky. Vše se porovnává se zápisy ve stavebním deníku z 

předešlých výstupních kontrol daných etap. 

- Kontroluje se i zařízení staveniště, jeho funkčnost a úplnost dle výkresu zařízení 

staveniště a dle požadavků kladených prováděnou stavební etapou. 

- Kontrola se provádí dle PD, dále pak podle ČSN 73 0205 a PD 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s TDI 

- Jednorázově, vizuálně a měřením pásmem a 3 m latí, porovnáním s PD a zápisy ve 

stavebním deníku 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 3 - Kontrola přístupnosti 

- Kontroluje se stav příjezdové komunikace, zda není poničená předešlými stavebními 

procesy, nebo nějak jinak. Případné závady se nafotí.  

- Kontrola přístupové komunikace, její provedení, stav a napojení na příjezdovou 

komunikaci. 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí 
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- Jednorázově, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku, protokol 

 

Kontrolní bod 4 - Kontrola přípojných míst 

- Kontroluje se umístění a funkčnost staveništního rozvaděče, zaplombování a stav 

elektroměru a neporušenost zařízení. 

- Kontroluje se umístění a funkčnost staveništní přípojky vody, zaplombování a stav 

vodoměru. 

- Kontrola se provádí dle zákona 183/2006 Sb. a dle výkresu zařízení staveniště 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí 

- Jednorázově, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku, protokol 

 

Kontrolní bod 5 - Kontrola vytyčení 

- Kontroluje se správnost zaměření budoucích konstrukcí, kompletnost a soulad 

zaměření s projektovou dokumentací. Především vzájemná výšková poloha 

jednotlivých orientačních bodů. 

- Kontroluje se umístění nastřelovacích hřebíků, jejich nepohyblivost a barevné 

označení pomocí značkovacího spreje. 

- Kontrola se provádí dle ČSN 73 0205 a PD 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDI a geodet 

- Jednorázově, vizuálně a měřením pomocí pásma, teodolitu, provázku a olovnice 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 6 - Kontrola materiálu 

- Kontroluje se správnost dodávky dle PD a technického listu výrobce. Její úplnost a 

neporušenost. U armokošů se kontroluje vyvázání a provedení armování a betonu se 

sleduje zda odpovídá směs dodacímu listu nejen konzistencí a složením, ale tako 

množstvím. 

- Kontrola se provádí při přejímce materiálu. 

- Kontrola se provádí dle ČSN EN 12350 – 2, PD, TL a TP 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s TDI 

- Každá dodávka, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku 
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Kontrolní bod 7 - Kontrola bednění 

- Kontroluje se kompletnost dodávky dle objednacího listu a technického listu výrobce. 

Kontrola se provádí při přejímce. 

- Kontroluje se stav bednění, zjištěné vady se nafotí, nebo se dílce nepřeberou. 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí 

- Jednorázově, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 8 - Kontrola skladování 

- Kontroluje se správnost skladování materiálu dle požadavků výrobce. Materiál se 

skladuje na zpevněných plochách, u betonářské výztuže se dbá na užití podkladků, u 

sypkého materiálu nesmí dojít k jeho navlhnutí. Kontroluje se také neporušenost 

materiálu předchozí manipulací a manipulací při ukládání na místo skladování. 

- Materiál musí být skladován tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení osob, majetku a 

životního prostředí. Dále pak tak, aby nedocházelo k jeho poškození při následném 

odebírání. 

- Kontrola se provádí dle ČSN 72 3705 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí 

- Jednorázově, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 9 - Kontrola způsobilosti dělníků 

- Kontrolují se profesní průkazy, platnosti školení a způsobilost dělníka vykonávat daný 

pracovní úkon. 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem 

- Průběžně, vizuálně (měřením – alkoholtestr) 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 10 - Kontrola technického stavu strojů 

- Kontroluje se jejich funkčnost. Kontrolují se míchačky, ruční vrtačky, úhlové brusky a 

veškeré stroje a nástroje na stavbě přítomné. Kontrolují se také věžové jeřáby a 

stavební výtahy. 

- Kontrola se provádí dle zákona 183/2006 Sb. 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí a TDI 
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- Jednorázově, vizuálně (zapnutí a vypnutí stroje) 

- Protokol 

 

1.2 Mezioperační kontrola 

Kontrolní bod 11 - Kontrola klimatických podmínek 

- Kontroluje se dodržení podmínek stanovených technologickými předpisy a podmínky 

znemožňující práci. Teplota nesmí klesnout pod 5   C nebo překročit 35    C, prvky 

nesmí být namrzlé, nesmí silně pršet, viditelnost nesmí být menší než 30 m, pakliže 

tyto stavy nastanou, práce budou přerušeny. 

- Kontrola se provádí dle ČSN EN 60 721 a technologických předpisů 

- Kontrolu provede mistr 

- 4x za den, vizuálně a měřením (odečtením z meteorologické stanice) 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 12 - Kontrola provedení bednění 

- Kontroluje se správnost a kompletnost bednění dle technického listu výrobce. 

Především stabilita, těsnost a čistota konstrukce bednění. Dále se kontroluje nanesení 

odbedňovacího nátěru.  

- Kontrola se provádí dle ČSN EN 13670, ČSN 73 0210 - 1, PD a TL 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem 

- Jednorázově, vizuálně a měřením  

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 13 - Kontrola uložení výztuže 

- Kontroluje se provedení výztuže dle výkresu výztuže. Kontrolují se rozteče hlavních 

výztužných prvků, umístění armokošů a jejich vzájemné provázání. Kontroluje se 

umístění distančních podložek. 

- Kontrola se provádí dle ČSN EN 13670 a PD 

- Kontrolu provede mistr 

- Průběžně, vizuálně a měřením 

- Zápis do stavebního deníku 
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Kontrolní bod 14 - Kontrola ukládání betonu 

- Kontroluje se hlavně výška shozu, která nesmí přesáhnout 1,5 m, plynulost ukládání 

betonu. Průběžně se kontroluje tloušťka betonové vrstvy. Při ukládání betonové směsi 

nesmí dojít k poškození výztuže. 

- Kontrola se provádí dle ČSN EN 13670 

- Kontrolu provede mistr  

- Průběžně, vizuálně a měřením 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 15 - Kontrola hutnění betonu 

- Kontroluje se užití vibrátoru a vibrační lati. Nesmí dojít k převibrování betonové 

směsi, které se projevuje vyloučením cementového mléka na povrchu. Vzdálenost 

sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti 

vibrátoru. 

- Kontrola se provádí dle ČSN EN 13670 a TP 

- Kontrolu provede mistr 

- Průběžně, vizuálně  

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 16 - Kontrola ošetřování betonu 

- Kontrolují se opatření proti zabránění vysoušení betonu při zrání. Beton musí být 

chráněn proti nepříznivým klimatickým vlivům jako je vítr, déšť, mráz a sluneční 

záření. Ochrana bude provedena pomocí vlhčené geotextilie, nebo pravidelným 

kropením. Pokud dojde k poklesu teploty pod +5°C bude se kontrolovat zahřívání 

zrajících konstrukcí. 

- Kontrola se provádí dle ČSN EN 13670 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem 

- Průběžně, vizuálně a měřením 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 17 - Kontrola stability bednění 

- Kontroluje se neporušenost bednění při zrání betonu. Kontroluje se, že nedošlo k jeho 

poškození nebo narušení při betonování. 
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- Kontrola se provádí dle TL 

- Kontrolu provede mistr 

- Vizuálně, průběžně  

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 18 - Kontrola odbedňování 

- Kontroluje se postupné odbedňování vyzrálé konstrikce dle technického listu výrobce. 

Především se dohlíží na to, aby při rozebírání bednění nedošlo k poškození hran 

konstrukce. 

- Kontrola se provádí dle TL a TP 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí 

- Průběžně, vizuálně 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 19 - Kontrola zabezpečení proti pádu osob a předmětů 

- Kontroluje se funkčnost zábradlí u lešení, zábradlí tam, kde není obvodová 

konstrukce, kontrolují se také úvazy a kotvy, jejich stav a používání. Kontroluje se 

vymezení dopadového prostoru u paty objektu. 

- Kontrola se provádí dle vyhlášky č. 362/2005 

- Kontrolu provede mistr s TDI 

- Průběžně, vizuálně a měřením 

- Zápis do stavebního deníku a protokol 

 

1.3 Výstupní kontrola 

Kontrolní bod 22 - Kontrola souladu s PD 

- Konečná kontrola souladu s PD. Kontroluje se geometrická přesnost a správné 

rozmístění konstrukcí. Kontroluje se také rozmístění otvorů a prostupů v nově vzniklé 

konstrukci. 

- Kontrola se provádí dle PD 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem a TDI 

- Jednorázově, měřením  

- Zápis do stavebního deníku 
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Kontrolní bod 23 - Kontrola geometrie 

- Kontroluje se provedení svislé roviny konstrukce, kolmost k podlaze, rovinnost a 

celistvost. Kontroluje se také svislost otvorů a rovinnost jejich obvodů, dále pak 

výšková úroveň překladů a jiných zabudovaných prvků. 

- Rovinnost: 

na 2 m lati ± 5 mm 

- Kontrola se provádí dle ČSN EN 13670 a PD 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem a TDI 

- Jednorázově, vizuálně a měřením (vodováhou a latí) 

- Zápis do stavebního deníku 

 

Kontrolní bod 24 – Kontrola povrchu konstrukce 

- Kontrola povrchu betonu vodorovných konstrukcí byla již provedena i při 

odbedňování. Vizuálně se kontrolují praskliny, trhliny, hnízda. Dále se kontroluje , že 

nikde nevyčnívá žádná výztuž. 

- Kontroluje se, že nikde nedošlo ke vzniku žádných výraznějších trhlin nebo jinému 

poškození konstrukce, které by mohlo následně narušit její stabilitu. 

- Kontrola se provádí dle ČSN EN 13670 

- Kontrolu provede stavbyvedoucí s TDI 

- Jednorázově, vizuálně, měřením 

- Zápis do stavebního deníku 
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1. Obecné informace o procesu 

Bude prováděna opakovaná montáž a demontáž systémového bednění pro betonáž 

jednotlivých stropních konstrukcí. Betonovat se bude vždy polovina stropu nad celým 

podlažím, tedy jeden dilatační celek, po dokončení všech nosných konstrukcí v dané části. 

Dále bude na místě do bednění vkládána ocelová výztuž. Složitější prvky výztuže budou na 

stavbu dopraveny pomocí nákladních automobilů a na místo uložení přemístěny věžovými 

jeřáby. Prvky jednodušší a propojovací se budou připravovat přímo na stavbě. Betonáž bude 

probíhat pomocí autočerpadel se sklápěcími rameny. Beton bude na stavbu přepravován 

z nedaleké betonárny pomocí autodomíchávačů. Konečné ukládání betonu budou provádět 

pracovní čety, které budou tímto úkonem pověřeny.  

 

Stropní konstrukce budou zhotoveny z železobetonu třídy C 16/20, XC1, S1, Dmax 

22mm, Cl 0,2 a oceli třídy B500 – 10505 (R). Po dokončení betonáže bude probíhat 4 denní 

technologické přestávka. Poté bude bednění odstraněno. Tento postup proběhne na druhém 

dilatačním celku. Následně se tento postup bude opakovat v každém patře až do 6 NP. 

 

2. Analýza procesu 

2.1. Vstupní informace 

  Množství Cena Profese     Cena za stroj 

Bednění 1 227 m
2
 6 Kč/m

2
/den         

Beton C16/20 282 m
3
 1 972 Kč/m

3
         

Beton C20/25 282 m
3
 2 147 Kč/m

3
         

Ocel 10216 28,2 t 24 771 Kč/t Železář 26,616 Nh 130 Kč/Nh 21 311 Kč/t 

Zřízení bednění   194,35 Kč/m
2
 Tesař 0,4Nh 113 Kč/Nh 121,75 Kč/m

2
 

      Stav. Dělník 0,2 Nh 100 Kč/Nh   

      Jeřábník 0,05 Nh 148 Kč/Nh   

Betonáž   175,69 Kč/m
3
 Betonář 0,294 Nh 130 Kč/Nh 67,48 Kč/m

3
 

      Vazač 0,023 Nh 130 Kč/Nh   

      Dělník 0,67 Nh 100 Kč/Nh   

Odbednění   47,47 Kč/m
2
 Tesař 0,013 Nh 113 Kč/Nh 28,56 Kč/m

2
 

      Stav. Dělník 0,13 Nh 100 Kč/Nh   

      Jeřábník 0,03 Nh 148 Kč/Nh   
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2.2. Návrh vhodného provedení 

100% C16/20 
      

Činnost Množství 

Doba           

(1 racovník) Doba Mzdy 

Pronájem 

bednění 

Stroje a 

materiál 

Náklady 

celkem 

Zřízení 

bednění 1227 m
2
 798 h 

5 dní (20 

pracovníků) 119 367 Kč 36 810 Kč 149 387 Kč 305 564 Kč 

Výztuž 28,2 t 751 h 

5 dní (20 

pracovníků) 130 824 Kč 36 810 Kč 600 970 Kč 768 604 Kč 

Betonáž 282 m
3
 279 h 

4 dny (10 

pracovníků) 40 890 Kč 29 448 Kč 575 134 Kč 645 472 Kč 

Tech. Pauza 

 

 

 

4 dny 

 

29 448 Kč 

 

29 448 Kč 

Odbednění 1227 m
2
 213 h 

3 dny (10 

pracovníků) 31 090 Kč 22 086 Kč 35 043 Kč 88 219 Kč 

Cena celkem   1 837 307 Kč 

         
100% C20/25 

      

Činnost Množství 

Doba         

(1pracovník) Doba Mzdy 

Pronájem 

bednění 

Stroje a 

materiál 

Náklady 

celkem 

Zřízení 

bednění 1227 m
2
 798 h 

5 dní (20 

pracovníků) 119 367 Kč 36 810 Kč 149 387 Kč 305 564 Kč 

Výztuž 28,2 t 751 h 

5 dní (20 

pracovníků) 130 824 Kč 36 810 Kč 600 970 Kč 768 604 Kč 

Betonáž 282 m
3
 279 h 

4 dny (10 

pracovníků) 40 890 Kč 29 448 Kč 624 483 Kč 694 821 Kč 

Tech. Pauza 

 

   3 dny   22 086 Kč   22 086 Kč 

Odbednění 1227 m
2
 213 h 

3 dny (10 

pracovníků) 31 090 Kč 22 086 Kč 35 043 Kč 88 219 Kč 

Cena celkem   1 879 294 Kč 

 

50% C16/20 
      

Činnost Množství 

Doba               

(1pracovník) Doba Mzdy 

Pronájem 

bednění 

Stroje a 

materiál 

Náklady 

celkem 

Zřízení 

bednění 614 m
2
 399 h 

3 dny (20 

pracovníků) 59 684 Kč 11 052 Kč 74 694 Kč 145 430 Kč 

Výztuž 14,1 t 376 h 

3 dny (20 

pracovníků) 65 412 Kč 11 052 Kč 300 485 Kč 376 949 Kč 

Betonáž 141 m
3
 140 h 

2 dny (10 

pracovníků) 20 445 Kč 7 368 Kč 287 567 Kč 315 380 Kč 

Tech. Pauza 

 

   4 dny   14 736 Kč   14 736 Kč 

Odbednění 614 m
2
 107 h 

2 dny (10 

pracovníků) 15 545 Kč 7 368 Kč 17 522 Kč 40 435 Kč 

Zřízení 

bednění 614 m
2
 399 h 

3 dny (20 

pracovníků) 59 684 Kč 11 052 Kč 74 694 Kč 145 430 Kč 

Výztuž 14,1 t 376 h 

3 dny (20 

pracovníků) 65 412 Kč 11 052 Kč 300 485 Kč 376 949 Kč 

Betonáž 141 m
3
 140 h 

2 dny (10 

pracovníků) 20 445 Kč 7 368 Kč 287 567 Kč 315 380 Kč 

Tech. Pauza 

 

   4 dny   14 736 Kč   14 736 Kč 

Odbednění 614 m
2
 107 h 

2 dny (10 

pracovníků) 15 545 Kč 7 368 Kč 17 522 Kč 40 435 Kč 

Cena celkem   1 785 860 Kč 
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50% C20/25 

      

Činnost Množství 

Doba 

(1pracovník) Doba Mzdy 

Pronájem 

bednění 

Stroje a 

materiál 

Náklady 

celkem 

Zřízení 

bednění 614 m
2
 399 h 

3 dny (20 

pracovníků) 59 684 Kč 11 052 Kč 74 694 Kč 145 430 Kč 

Výztuž 14,1 t 376 h 

3 dny (20 

pracovníků) 65 412 Kč 11 052 Kč 300 485 Kč 376 949 Kč 

Betonáž 141 m
3
 140 h 

2 dny (10 

pracovníků) 20 445 Kč 7 368 Kč 312 242 Kč 340 055 Kč 

Tech. Pauza 

 

   3 dny   11 052 Kč   11 052 Kč 

Odbednění 614 m
2
 107 h 

2 dny (10 

pracovníků) 15 545 Kč 7 368 Kč 17 522 Kč 40 435 Kč 

Zřízení 

bednění 614 m
2
 399 h 

3 dny (20 

pracovníků) 59 684 Kč 11 052 Kč 74 694 Kč 145 430 Kč 

Výztuž 14,1 t 376 h 

3 dny (20 

pracovníků) 65 412 Kč 11 052 Kč 300 485 Kč 376 949 Kč 

Betonáž 141 m
3
 140 h 

2 dny (10 

pracovníků) 20 445 Kč 7 368 Kč 312 242 Kč 340 055 Kč 

Tech. Pauza 

 

   3 dny   11 052 Kč   11 052 Kč 

Odbednění 614 m
2
 107 h 

2 dny (10 

pracovníků) 15 545 Kč 7 368 Kč 17 522 Kč 40 435 Kč 

Cena celkem   1 827 842 Kč 

   
25% C16/20 

      

Činnost Množství 

Doba        

(1pracovník) Doba Mzdy 

Pronájem 

bednění 

Stroje a 

materiál 

Náklady 

celkem 

Zřízení 

bednění 312 m
2
 200 h 

2 dny (20 

pracovníků) 29 842 Kč 3 744 Kč 37 347 Kč 70 933 Kč 

Výztuž 7,05 t 188 h 

2 dny (20 

pracovníků) 32 706 Kč 3 744 Kč 150 243 Kč 186 693 Kč 

Betonáž 70,5 m
3
 70 h 

1 den (10 

pracovníků) 10 223 Kč 1 872 Kč 143 784 Kč 155 879 Kč 

Tech. Pauza 

 

   4 dny   7 488 Kč   7 488 Kč 

Odbednění 312 m
2
 54 h 

1 den (10 

pracovníků) 7 773 Kč 1 872 Kč 8 761 Kč 18 406 Kč 

Zřízení 

bednění 312 m
2
 200 h 

2 dny (20 

pracovníků) 29 842 Kč 3 744 Kč 37 347 Kč 70 933 Kč 

Výztuž 7,05 t 188 h 

2 dny (20 

pracovníků) 32 706 Kč 3 744 Kč 150 243 Kč 186 693 Kč 

Betonáž 70,5 m
3
 70 h 

1 den (10 

pracovníků) 10 223 Kč 1 872 Kč 143 784 Kč 155 879 Kč 

Tech. Pauza 

 

   4 dny   7 488 Kč   7 488 Kč 

Odbednění 312 m
2
 54 h 

1 den (10 

pracovníků) 7 773 Kč 1 872 Kč 8 761 Kč 18 406 Kč 

Zřízení 

bednění 312 m
2
 200 h 

2 dny (20 

pracovníků) 29 842 Kč 3 744 Kč 37 347 Kč 70 933 Kč 

Výztuž 7,05 t 188 h 

2 dny (20 

pracovníků) 32 706 Kč 3 744 Kč 150 243 Kč 186 693 Kč 

Betonáž 70,5 m
3
 70 h 

1 den (10 

pracovníků) 10 223 Kč 1 872 Kč 143 784 Kč 155 879 Kč 

Tech. Pauza 

 

  4 dny   7 488 Kč   7 488 Kč 
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Odbednění 312 m
2
 54 h 

1 den (10 

pracovníků) 7 773 Kč 1 872 Kč 8 761 Kč 18 406 Kč 

Zřízení 

bednění 312 m
2
 200 h 

2 dny (20 

pracovníků) 29 842 Kč 3 744 Kč 37 347 Kč 70 933 Kč 

Výztuž 7,05 t 188 h 

2 dny (20 

pracovníků) 32 706 Kč 3 744 Kč 150 243 Kč 186 693 Kč 

Betonáž 70,5 m
3
 70 h 

1 den (10 

pracovníků) 10 223 Kč 1 872 Kč 143 784 Kč 155 879 Kč 

Tech. Pauza 

 

   4 dny   7 488 Kč   7 488 Kč 

Odbednění 312 m
2
 54 h 

1 den (10 

pracovníků) 7 773 Kč 1 872 Kč 8 761 Kč 18 406 Kč 

Cena celkem   1 757 596 Kč 

         
25% C20/25 

      

Činnost Množství 

Doba 

(1pracovník) Doba Mzdy 

Pronájem 

bednění 

Stroje a 

materiál 

Náklady 

celkem 

Zřízení 

bednění 312 m
2
 200 h 

2 dny (20 

pracovníků) 29 842 Kč 3 744 Kč 37 347 Kč 70 933 Kč 

Výztuž 7,05 t 188 h 

2 dny (20 

pracovníků) 32 706 Kč 3 744 Kč 150 243 Kč 186 693 Kč 

Betonáž 70,5 m
3
 70 h 

1 den (10 

pracovníků) 10 223 Kč 1 872 Kč 156 121 Kč 168 216 Kč 

Tech. Pauza 

 

   3 dny   5 616 Kč   5 616 Kč 

Odbednění 312 m
2
 54 h 

1 den (10 

pracovníků) 7 773 Kč 1 872 Kč 8 761 Kč 18 406 Kč 

Zřízení 

bednění 312 m
2
 200 h 

2 dny (20 

pracovníků) 29 842 Kč 3 744 Kč 37 347 Kč 70 933 Kč 

Výztuž 7,05 t 188 h 

2 dny (20 

pracovníků) 32 706 Kč 3 744 Kč 150 243 Kč 186 693 Kč 

Betonáž 70,5 m
3
 70 h 

1 den (10 

pracovníků) 10 223 Kč 1 872 Kč 156 121 Kč 168 216 Kč 

Tech. Pauza 

 

   3 dny   5 616 Kč   5 616 Kč 

Odbednění 312 m
2
 54 h 

1 den (10 

pracovníků) 7 773 Kč 1 872 Kč 8 761 Kč 18 406 Kč 

Zřízení 

bednění 312 m
2
 200 h 

2 dny (20 

pracovníků) 29 842 Kč 3 744 Kč 37 347 Kč 70 933 Kč 

Výztuž 7,05 t 188 h 

2 dny (20 

pracovníků) 32 706 Kč 3 744 Kč 150 243 Kč 186 693 Kč 

Betonáž 70,5 m
3
 70 h 

1 den (10 

pracovníků) 10 223 Kč 1 872 Kč 156 121 Kč 168 216 Kč 

Tech. Pauza 

 

   3 dny   5 616 Kč   5 616 Kč 

Odbednění 312 m
2
 54 h 

1 den (10 

pracovníků) 7 773 Kč 1 872 Kč 8 761 Kč 18 406 Kč 

Zřízení 

bednění 312 m
2
 200 h 

2 dny (20 

pracovníků) 29 842 Kč 3 744 Kč 37 347 Kč 70 933 Kč 

Výztuž 7,05 t 188 h 

2 dny (20 

pracovníků) 32 706 Kč 3 744 Kč 150 243 Kč 186 693 Kč 

Betonáž 70,5 m
3
 70 h 

1 den (10 

pracovníků) 10 223 Kč 1 872 Kč 156 121 Kč 168 216 Kč 

Tech. Pauza 

 

   3 dny   5 616 Kč   5 616 Kč 

Odbednění 312 m
2
 54 h 

1 den (10 

pracovníků) 7 773 Kč 1 872 Kč 8 761 Kč 18 406 Kč 

Cena celkem    1 799 456 Kč 
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Technologická pauza je počítá pro letní období, kdy bude s betonáží započato. 

2.3.Vyhodnocení návrhu 

  C16/20 C20/25 

100% 1 837 307 Kč (21 dnů) 1 879 294 Kč (20 dnů) 

50% 1 785 860 Kč (28 dnů) 1 827 842 Kč (26 dnů) 

25% 1 757 596 Kč (40 dnů)  1 799 456 Kč (36 dnů) 

 

 Betonovat se bude vždy po jednom dilatačním celku, tedy po polovině celého objektu. 

Betonáž se bude opakovat v 6NP, cyklus tedy proběhne 12 krát. Při každém cyklu bude užito 

stejné množství bednění, armování i betonové směsi. Budou užity i stejné stroje pro primární 

a sekundární přepravu. Lišit se bude pouze místo ukládání betonové směsi a v návaznosti na 

to i prostor určená pro zapatkování čerpadla. 

 

 Varianta 50% byla zvolena z důvodů nejsnadnějšího a nejefektivnějšího provedení 

z hlediska finančního, časového i co se pracnosti týče. Varianta betonové směsi C16/20 byla 

zvolena proto, že byla primárně navržena v dokumentaci pro stavební povolení. 

 

3. Zajištění materiálových zdrojů a jejich přepravy 

Betonářská výztuž (armokoše a veškeré ocelové pruty)  bude dovážena z Ferona 

Olomouc, která je vzdálená 7,3 km od staveniště, přeprava bude zajištěna pomocí nákladních 

automobilů MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 S HYDRAULICKÝM RAMENEM a MAN 12.250 

VALNÍK S HYDRAULICKÝM RAMENEM. Staveništní přeprava bude zajištěna věžovými 

jeřáby MB 1030.1 a SAEZ 505 5T, pomocí kterých bude prováděna potřebná manipulace 

s prvky. Na stavbě budou vždy jen zásoby pro jeden cyklu, tedy pro jeden dilatační celek 

v jednom podlaží. 

 

Přeprava betonové směsi z betonárny ZAPA beton, Olomouc – Holice, která je 

vzdálená 6,5 km od staveniště bude zajištěna autodomíchávač Stetter C3 AM15C. Vždy 

budou zajištěny dva autodomíchávače, aby nedocházelo k přerušení betonáže a prostojům 

strojů. Přeprava betonové směsi na staveništi bude zajišťovat čerpadlo na beton SCHWING S 

43 SX. 
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IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

STAVEBNICTVÍ – HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA 

 

Poranění 

elektrickým 

proudem 

Zaměstnanci přicházející do styku 

s elektrickým zařízením, ohroženi kontaktem 

s jeho částmi pod napětím. 

 Provést bezpečnostní školení všech zaměstnanců, aby 
splňovali kvalifikaci pracovníků podle § 3 vyhl. č. 50/1978 Sb. 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 

 Práce na elektrickém zařízení provádět jen s příslušnou 
elektrotechnickou kvalifikací. 

 Údržbu nebo opravy elektrického zařízení provádět, až na 
nevyhnutelné výjimky, jen tehdy, je-li zařízení odpojeno od 
proudu. 

 Při přerušení dodávky elektrického proudu ihned vypnout 
hlavní vypínač stroje. 

 V předepsaných termínech a rozsahu provádět revize 
elektrického zařízení. 

    

Zakopnutí, 

uklouznutí, 

pád při chůzi 

Všichni zaměstnanci vyskytující se na 

staveništi hlavní stavební výroby, ohroženi 

zakopnutím vlivem nepořádku, nerovností 

terénu, nedostatečného osvětlení, 

uklouznutím na kluzké podlaze apod. 

 Průběžně provádět kontrolu pořádku na pracovišti, zajistit 
odstranění zjištěných závad. 

 Určit zaměstnance zodpovědné za úklid na pracovišti. 

 Při práci používat předepsanou pracovní obuv. 

 Odstranit jakékoliv komunikační překážky o které lze 
zakopnout (poklopy, víka, kabely, hadice apod.) 

 Zajistit dostatečné osvětlení pracoviště. 

 Udržovat podlahy suché a čisté. 

    

Zachycení 

pohybujícími se 

částmi zařízení 

Zaměstnanci hlavní stavební výroby 

obsluhující potřebná zařízení nebo 

pohybující se v jejich blízkosti, ohroženi 

zachycením jejich pohybujícími se částmi. 

 Čistění, mazání, seřizování,opravu pohybujících se částí 
zařízení neprovádět za jeho chodu. 

 Zamezit zaměstnancům přístup k pohybujícím se 
nebezpečným částem zařízení. 
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Pád břemene Zaměstnanci hlavní stavební výroby, 

ohroženi pádem břemene v důsledku jeho 

nebezpečné manipulace, nadlimitní 

hmotnosti, nevhodného tvaru, nepoužitím 

vhodných pomůcek pro jeho uchopení, 

rozpadnutím břemene, zřícením skládky 

materiálu v důsledku jeho nesprávného 

odebírání, manipulace s materiálem 

v místech z nichž hrozí  jeho pád na ostatní 

zaměstnance, ukládání nástrojů, nářadí 

měřidel apod. na místa, která k tomu nejsou 

určena. 

 Provést školení zaměstnanců o bezpečném provádění ruční 
manipulace s břemeny, o používání příslušných OOPP a 
využívání pomocných zařízení. 

 Dodržovat povolenou hmotnost břemene. 

 Vybavit pracoviště vhodnými pracovními pomůckami, 

 Zajistit možnost pevného uchopení břemene. 

 Neodebírat ze stohu uložené prvky jejich vytahováním  
zespod nebo ze strany stohu. 

 Zajistit volné okraje pracovišť ve výšce. 

 Provést ochranu míst, v nichž hrozí pád břemene. 

 Nástroje, nářadí, měřidla apod. odkládat pouze na určená 
místa. 

 Nezdržovat se pod zdviženým břemenem.  

    

Naražení  

na překážku 

Zaměstnanci pohybující se po komunikacích 

a pracovišti, ohroženi naražením na trvale 

nebo přechodně nevhodně umístěné  

překážky, naražením v místech náhlého 

zúžení či snížení komunikace, 

nedostatečným osvětlením. 

 Udržovat trvale volné, nezastavěné komunikace. 

 Dodržovat minimální šířku komunikace. 

 Zajistit dostatečně široké a vysoké průchody a průjezdy. 

 Trvalé překážky, zúžená a snížená místa označit 
bezpečnostním označením. 

 Komunikace a pracoviště dostatečně osvětlit. 

    

Naražení  

na překážku 

Zaměstnanci provádějící manipulaci 

s materiálem, ohroženi stísněným 

manipulačním prostorem. 

 Neukládat materiál do míst v nichž je s ním, pro nedostatek 
místa, obtížná manipulace. 

    

Pád z výšky Zaměstnanci nacházející se ve výšce, 

ohroženi pádem z výšky v důsledku 

scházejícího ohrazení nebo zábradlí okraje 

pracoviště nebo komunikace nebo jejich 

nedostatečné únosnosti. 

 Zajistit ohrazením nebo zábradlím okraje pracoviště nebo 
komunikace. 

 Vyměnit nedostatečně únosné prvky podlah. 

    

Pád z výšky Zaměstnanci provádějící odebírání materiálu 

ze stohu, ohroženi pádem z něho. 
 Pro každý stoh stanovit a dodržovat jeho stohovací výšku. 

 Vytvářet stohy tak, aby byly stabilní. 

 Nevstupovat na stohy a nelézt po nich. 

 Neopírat žádné předměty o stohy.  
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 Bezpečně zajistit nebo rozebrat stoh, jestliže hrozí jeho 
sesutí. 

Používání stroje  

pro práci, pro 

kterou není určen 

Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby 

pohybující se v jejich blízkosti, ohroženi 

nepředvídatelným zraněním v důsledku 

činnosti stroje při práci, pro kterou není 

určen. 

 Stroje používat výhradně pro práci pro kterou jsou určeny.     

Provozování 

porouchaného 

stroje 

Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby 

pohybující se v jejich blízkosti, ohroženi 

nepředvídatelným zraněním v důsledku 

jejich poruchy. 

 Pokud na stroji vznikne porucha, musí obsluha stroj ihned 
zastavit. 

    

Přetěžování stroje Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby 

pohybující se v jejich blízkosti, ohroženi 

nepředvídatelným zraněním v důsledku  

přetížení stroje. 

 Stroj nepřetěžovat nad stanovené technické parametry.     

Nefunkční ochranná 

zařízení 

Zaměstnanci obsluhující stroje a osoby 

pohybující se v jejich blízkosti, ohroženi 

nepředvídatelným zraněním v důsledku 

nefunkčního ochranného zařízení stroje. 

 Zajistit provádění předepsaných kontrol a revizí zařízení, 
zajistit odstranění zjištěných závad. 

 V žádném případě nevyřazovat ochranná zařízení stroje 
z provozu. 

    

Zneužití 

nepovolanou 

osobou 

Zaměstnanci provádějící na stroji opravu či 

jiné podobné práce a osoby pohybující se 

v jeho blízkosti, ohroženi neočekávaným 

spuštěním stroje nepovolanou osobou. 

 Před opravou stroje provést taková opatření, která znemožní 
jeho spuštění  nepovolanou osobou. 

    

Nepoužívání OOPP Zaměstnanci pracující na stavbách a osoby 

vyskytující se v jejich blízkosti, ohroženi 

zraněním v důsledku nepoužívání 

přidělených OOPP. 

 Vybavit zaměstnance předepsanými OOPP, prokazatelně – 
proti podpisu. 

 Seznámit zaměstnance s používáním přidělených  OOPP. 

 Průběžně provádět kontrolu používání OOPP. 

 OOPP  nesmí být znečištěny olejem, tukem nebo jinou 
zápalnou látkou. 
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IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

STAVEBNICTVÍ – ZEDNICKÉ PRÁCE 

 

Zasažení materiálem Zaměstnanci provádějící ukládání nebo 

nanášení malty a zaměstnanci obsluhující 

její čerpadlo,  ohroženi zasažením maltou 

v důsledku nezajištění bezpečného způsobu 

dorozumívání mezi nimi. 

 Stanovit bezpečný způsob dorozumívání mezi zaměstnanci 
provádějícími ukládání nebo nanášení malty a obsluhou 
čerpadla. 

    

Pád materiálu Zaměstnanci provádějící nebo podílející se 

na zednické práci, ohroženi pádem 

uloženého materiálu připraveného ke zdění. 

 Materiál pro zdění ukládat tak, aby nemohlo dojít k jeho 
pádu a aby pro zdění zůstal volný pracovní prostor, široký 
nejméně 0,6 m. 

    

Pád z výšky Zaměstnanci provádějící nebo podílející se 

na zednické práci, ohroženi pádem z výšky 

v důsledku nezajištění požadavků NV č. 

362/05 Sb. na  bezpečnost práce na 

pracovištích a přístupových komunikacích na 

nichž hrozí nebezpečí pádu z výšky. 

 V místech v nichž hrozí nebezpečí pádu osob z výšky 
dodržovat ustanovení NV č. 362/05Sb. o požadavcích na 
bezpečnost práce na pracovištích  s nebezpečím pádu osob 
z výšky. 

    

Pád z výšky Zaměstnanci provádějící nebo podílející se 

na zednické práci, ohroženi pádem z výšky 

v důsledku vstupu na čerstvě vyzděnou 

stěnu. 

 Nevstupovat na čerstvě vyzděnou stěnu.     
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IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

PRÁCE NA LEŠENÍ, NA DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCI 

 

Zřícení lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při zřícení lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu špatného technického 

stavu konstrukce v důsledku neodborného 

provedení montáže konstrukce. 

 Před použitím dočasné stavební konstrukce (lešení) 
zkontrolovat, zda její provedení odpovídá průvodní technické 
dokumentaci resp. požadavkům odborně způsobilé osoby. 

 Před použitím dočasné stavební konstrukce zkontrolovat, zda 
bylo provedeno její náležité předání, převzetí do užívání. 

 Při montáži, demontáži, přestavbě, lešení průběžně 
kontrolovat, zda tato je prováděna: 
- v souladu s průvodní technickou dokumentací, 

- pod vedením odborně způsobilé osoby, 

- zvlášť pro tuto činnost školenými pracovníky jejichž znalosti 

a dovednost byly ověřeny. 

 Provést kontrolu,zda zaměstnavatel stanovil obsah a četnost 
školení, ověřování znalostí a dovednosti pracovníků a vedení 
dokumentace o školení. 

 Veškeré zjištěné nedostatky nechat neprodleně odstranit. 

    

Zřícení lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při zřícení lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu špatného technického 

stavu konstrukce v důsledku neprovádění 

předepsaných kontrol. 

 Pravidelně kontrolovat, zda dočasná stavební konstrukce 
(lešení) je podrobována předepsaným způsobem pravidelným 
odborným prohlídkám. 

 Veškeré zjištěné nedostatky nechat neprodleně odstranit. 
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Pád z lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při pádu z lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu špatného technického 

stavu konstrukce v důsledku neprovádění 

předepsaných kontrol. 

 Pravidelně kontrolovat, zda dočasná stavební konstrukce 
(lešení) je podrobována předepsaným odborným prohlídkám. 

    

Pád z lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při pádu z lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu špatného technického 

stavu konstrukce v důsledku založení 

konstrukce (lešení) na nedostatečně 

únosném podkladu. 

 Pravidelně kontrolovat, zda dočasná stavební konstrukce 
(lešení) je založena na dostatečně  únosném podkladu. 

    

Pád z lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při pádu z lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu špatného technického 

stavu konstrukce v důsledku nezajištění 

nosných částí konstrukce (lešení). 

 Pravidelně kontrolovat, zda nosné části konstrukce (lešení) 
jsou zajištěny proti podklouznutí způsobem zajišťujícím její 
stabilitu. 

    

Pád z lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při pádu z lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu špatného technického 

stavu konstrukce v důsledku toho, že 

konstrukce (lešení) netvoří tuhý celek 

zajištěný proti vybočení nebo pádu. 

 Pravidelně kontrolovat, zda konstrukce (lešení) tvoří tuhý 
celek zajištěný proti vybočení nebo pádu. 

    

Pád z lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při pádu z lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu špatného technického 

stavu konstrukce v důsledku toho, že 

 Pravidelně kontrolovat, zda konstrukce (lešení) má 
dostatečnou pevnost proti vnějším silám a vlivům. 
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konstrukce (lešení) nemá dostatečnou 

pevnost proti vnějším silám a vlivům. 

Pád z lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při pádu z lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu nezabezpečení 

pohyblivých částí (konstrukce lešení) proti 

pohybu. 

 Pravidelně kontrolovat, zda pohyblivé části konstrukce (lešení) 
jsou zabezpečeny proti samovolnému pohybu. 

    

Pád z lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při pádu z lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu vstupu na konstrukci 

(lešení) před dokončením její stavby. 

 Nedokončenou konstrukci (lešení) opatřit zábranami 
zamezujícími vstupu osob na ni. 

 Nedokončenou konstrukci (lešení) opatřit bezpečnostními 
tabulkami „Vstup zakázán“. 

 Vstup na konstrukci (lešení) před dokončením její stavby 
posuzovat jako hrubé poruše ní pracovní kázně. 

 Zaměstnance neprodleně přezkoušet ze znalostí svých 
povinností. 

    

Pád z lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při pádu z lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu nebezpečného 

přístupu po komunikacích konstrukce 

(lešení) k jednotlivým pracovním místům. 

 Pravidelně kontrolovat, zda k jednotlivým pracovním místům 
na konstrukci (lešení)  je bezpečný přístup. 

    

Pád z lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při pádu z lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu používání žebříků jako 

podpěrného nebo nosného prvku podlah. 

 Pravidelně kontrolovat, zda žebříky na konstrukci (lešení) 
nejsou používány jako její podpěrné nebo nosné prvky. 

    

Pád z lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při pádu z lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu používání podlah, 

 Pravidelně kontrolovat, zda používané po dlahy umožňují 
bezpečný pohyb a výkon práce. 
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jejichž provedení neumožňuje bezpečný 

pohyb a výkon práce. 

Pád z lešení 

(dočasné stavební 

konstrukce) 

Zaměstnanci pracující na lešení a osoby 

vyskytující se v blízkosti, ohroženi zraněním 

při pádu z lešení (dočasné stavební 

konstrukce) z důvodu používání podlah, 

které se posouvají a mezi nimiž vznikají 

nebezpečné mezery. 

 Pravidelně kontrolovat, zda používané po dlahy se 
neposouvají, ani mezi nimi nevznikají nebezpečné mezery. 

    

 

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

STAVEBNICTVÍ – BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Pád bednění Zaměstnanci provádějící betonářské práce, 

ohroženi pádem bednění v důsledku jeho  

nedostatečné únosnosti, zborcení 

podpěrných konstrukcí při odbedňování, 

odbedňování bez pokynu oprávněné osoby. 

 Před zahájením betonáže provést kontrolu, zda bednění je 
dostatečně únosné, zjištěné závady odstranit. 

 Před zahájením odbedňování provést kontrolu, zda podpěrné 
konstrukce bednění je možno odstraňovat bez nebezpečí 
jejich zborcení. 

 V průběhu betonáže provádět kontroly, zda podpěrná 
konstrukce bednění je dostatečně únosná a nehrozí 
nebezpečí jejího zborcení, zjištěné závady odstranit. 

 Hrozí-li při odbedňování zřícení konstrukce, nezahajovat 
odbedňování bez pokynu určené osoby. 

    

Ukládání betonové 

směsi 

Zaměstnanci provádějící betonářské práce, 

ohroženi, při dopravě betonové směsi 

čerpadlem, nebezpečím vyplývajícím 

z nedostatečného domlouvání se mezi 

zaměstnancem provádějícím ukládání směsi 

 Stanovit způsob dorozumívání mezi zaměstnancem 
provádějícím ukládání betonové směsi a obsluhou čerpadla. 
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a obsluhou čerpadla. 

Pád z výšky Zaměstnanci provádějící přečerpávání 

betonové směsi nebo její ukládání do 

konstrukce ve výšce, ohroženi pádem 

z výšky. 

 K přečerpávání betonové směsi a jejímu ukládání do 
konstrukce zřídit bezpečné pracovní podlahy popř. plošiny 
k ochraně osob proti pádu z výšky. 

    

Nedostatečné 

přístupové 

komunikace 

Zaměstnanci provádějící betonářské práce, 

ohroženi nevybudováním bezpečných 

komunikací pro přístup a ruční přepravu 

betonové směsi. 

 Pro přístup a ruční přepravu betonové směsi vybudovat 
bezpečnou přístupovou komunikaci. 
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Závěr  

Cílem této práce bylo vyřešit technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového 

domu v Olomouci – Klášterní Hradisko. V této práci jsem zpracoval část dokumentů, které by 

měly být na každé stavbě přítomné. Jedná se především o technologické předpisy, kontrolní a 

zkušební plány, plán BOZP, technické zprávy a analýzu finančních zdrojů. Další zpracované 

dokumenty jsou návrh strojní sestavy, studie hlavních technologických etap a cyklogram. 

  

Při zpracovávání tohoto projektu jsem si rozšířil své znalosti o tom, jaká by měla být 

návaznost činností na stavbě. Dále jsem si udělal představu o tom jaké to je zpracovávat 

dokumentaci pro stavbu takovýchto rozměrů. Také jsem si rozšířil své znalosti z oblastí 

monolitických konstrukcí a strojů užívaných na stavbách. V praxi jsem doposud nerealizoval 

nic tak rozsáhlého. Dále jsem si procvičil a zdokonalil práci s programy CONTEC a 

BuildPower, ve kterých jsem zpracoval položkový rozpočet a vyhledával potřebné informace 

pro zpracování dalších částí své práce. 

  

Jsem si jistý, že vše co jsem si v tomto projektu vyzkoušel zpracovat, budu schopen 

efektivně využít i v praxi. Každá jeho část mě nějak obohatila, nebo zdokonalila, tak abych 

byl schopen efektivně pracovat. Jsem si vědom toho, že je ještě spousta, věcí o kterých jsem 

doposud ani neslyšel, ale nebojím se jich, jelikož věřím, že mám dobré základy pro jejich 

pochopení a práci s nimi.   
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