
 

 
 
 
 

 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

   



 



 



 



 



Předmětem bakalářské práce je stavebně technologická studie výstavby rodinného domu v Brně -

 Černovicích. Studie řeší realizaci hlavních technologických etap v průběhu výstavby. Speciální část 

je věnována v technologickém předpisu základovým konstrukcím, které jsou, vzhledem k povaze 

terénu, kombinací několika variant řešení. Obecně se studie zabývá technickou zprávou řešeného 

objektu, technologickou studií realizace hlavních technologických etap pro zadaný objekt, 

časovým a finančním plánem výstavby, základní koncepcí staveništního provozu, výkazem výměr 

určených objektů výstavby, technologický předpisem pro provedení základových konstrukcí, 

bezpečnostním opatřením při provádění základových konstrikcí a strojní sestavou pro etapu 

základových konstrukcí.  
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The subject matter of a bachelor thesis is a building – technological study of main construction 

processes of family house in Brno – Černovice. The essay deals with realization of main 

technological phases during construction process. A specialized part is focused on foundations. 

Due to nature of terrain, the foundations are being realized by combination of several methods. 

In general, the thesis deals with a technical review of specified object, a technological study 

of realizing main technological phases during construction process of specified object, a time 

schedule and financial plan of works, a basic concept of building operations, a bill of quantities 

of specified works during construction, a technological instruction of works on foundations, 

a safety precaution in construction site and a machine set needed for foundation works.  

building – technological study, technological instruction, technical review, time schedule of works, 

financial plan, budget of building process, safety precaution, mechanical set, new building, family 

house, foundations  
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Úvod 

Stavebnictví patří k jednomu z nejstarších oborů, protože už od nepaměti zajišťuje člověku jednu 

ze základních potřeb a to potřebu ochrany, ať už před predátory, ostatními lidmi a v neposlední 

řadě i před povětrnostními podmínkami. Postupem času, kdy se zajistila potřeba ochrany, začalo 

plnit i funkci zpříjemnění života člověka. Získáváním a předáváním zkušeností začaly vznikat 

technologie a postupy, které měly za cíl usnadnit a zefektivnit výstavbu a tak, díky technologiím, 

jsme dnes schopni postavit budovy vyšší, pevnější a spolehlivější a to navíc ještě v čase, který by 

byl dříve jen ztěží představitelný. 

Ve své bakalářské práci se proto budu věnovat technologickému postupu a náležitostem 

souvisejícím s výstavbou rodinného domu. Práce jako tyto potom slouží v praxi k zefektivnění 

procesu výstavby tím, že v nich jsou obsaženy veškeré informace, potřebné ke správnému 

provedení stavby. Díky tomu pak nedochází ke zdržení výstavby kvůli chaosu v organizaci nebo  

k použití nesprávných postupů a materiálů. 

Bakalářská práce proto bude postupovat od obecnějších věcí k záležitostem více specifickým. 

 V úvodu tak bude řešena technická zpráva objektu, která nasťiňuje základní charakteristiku 

objektu a provedených prací. Díky ní získá člověk představu o budovaném objektu a postupu jeho 

výstavby. Na technickou zprávu bude navazovat technologická studie realizace hlavních 

technologických etap, ve které bude uveden postup prací a specifikace k jednotlivým procesům. 

Následovat budou součásti nezbytné pro hladký průběh organizace výstavby, jako základní 

koncepce zařízení staveniště, finanční a časový plán a také výkaz výměr, který bude uveden   

v rozpočtu hrubé stavby. 

Vzhledem k tomu, že se objekt nachází ve svahu, bude proto ve druhé části bakalářské práce 

řešen detailněji postup výroby základových konstrukcí. Začínat bude technologickým předpisem 

pro provedení základových konstrukcí, ve kterém bude do podrobna rozebrán postup výroby 

základových pasů, personální obsazení a potřebné kvalifikace pracovníků, stroje a nástroje nutné  

k výrobě konstrukce, seznam odpadů vzniklých procesem a jejich likvidace a v neposlední řadě  

i zajištění kvality finálního výrobku systémem kontrol v průběhu výstavby. Za velice důležitý 

aspekt při výstavbě považuji zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto na 

technologický předpis bude navazovat kapitola, kde budou do podrobna rozepsána rizika 

vznikající při práci na základových konstrukcích a opatření, jak jim předejít. V závěru bakalářské 

práce budu řešit stroje a nástroje použté pro výrobu základových konstrukcích a zejména  

u velkých strojů posoudím, zda jsou pro konkrétní výstavbu vhodné.  
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1.1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

1.1.2. Identifikační údaje stavby 

Novostavba rodinného domu Brno-Černovice 

ul. Havraní č.p. 1234, parcelní čísla 2712/231 a 2712/232, k.ú. č. 611263 Černovice, okres 

Brno-město, kraj Jihomoravský 

sousední parcely: 2222/1, 2712/112, 2712/113, 2712,114, 2712/115, 2715/233 

 

1.1.3. Identifikační údaje stavebníka 

Manželé Šťastní 

Merhautova 165  

Brno, 613 00 

 

1.1.4. Identifikační údaje dodavatele projektové dokumentace 

Ing. Ivan Brázda 

Mlýnská 37 

Břeclav, 691 46 

 

1.2. ÚVOD 

Projekt rodinného domu je situován na parcelách č. 2712/231 a 2712/232 v k.ú. č.611263 

Černovice. Parcely jsou vedeny jako orná půda. Sousední pozemky v jedné linii s vozovkou 

jsou již zastavěné. Nachází se na nich rodinné domy. Sousedící pozemek směrem od 

vozovky je nezastavěný a vedený jako orná půda. Pozemek stavebníka má tvar čtverce, 

směrem od vozovky se svažuje. Nenachází se na něm žádné stávající objekty, ani vzrostlé 

dřeviny. 

 

1.3. SITUACE OBJEKTU 

Objekt je situován v jižní části pozemku při hranici parcely. Při této hranici se také nachází 

veřejná komunikace ulice Havraní, na kterou bude budova přímo napojena. Vjezd i vstup 

stavebníka jsou mírně svažité směrem od budovy k asfaltové vozovce. Pozemek je mírně 

svažitý (7,5o) směrem od vozovky a pro účely výstavbu bude zapotřebí terén upravit. 

Úprava bude provedena pomocí zásypů a násypů a to zeminou, jež bude získána při 

provedených výkopových pracích. Převýšení terénu pozemku ve směru kolmém na uliční 
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čáru je 2,0 m. Ve směru uliční čáry je převýšení 1,2 m. Nenachází se zde žádné vzrostlé 

dřeviny a parcela je po celé ploše zatravněna.  

Výškové umístění stavby je uvažováno k úrovni podlahy přízemí objektu. Výškové relativní 

kotovaní úrovně nášlapné vrstvy podlahy přízemí 0,000 je vztaženo ke skutečnému 

výškovému umístění parcely, kde 0,000 = 224,300 m.n.m, ve výškovém systému Balt po 

vyrovnání. Výška hřebene objektu je projektem stanovena na +7,450 m. Odstupové 

vzdálenosti jsou vyznačeny v situačním výkresu projektu. Budova splňuje normy pro 

odstupové vzdálenosti. Na východní straně je vzdálenost mezi hranou pozemku a 

budovou pouhé 2,5 m, na této straně se však nenachází žádná okna obytných místností.  

Stavba je trvalého charakteru. Napojení na stávající inženýrské sítě bude realizováno 

vytvořením nově zbudovaných přípojek vedených z veřejných sítí. Tyto stávající sítě se 

nacházejí pod vozovkou ulice Havraní. 

 

1.4. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Řešení stavby je v projektu, včetně dispozic, navrženo dle požadavků stavebníka. Před 

zahájením přípravných a projekčních prací byly posouzeny obecné požadavky stanovené 

územním plánem pro danou lokalitu. Novostavba tak nebude svým designem ani účelem 

rušit dosavadní ráz sousedství.  

 Rodinný dům je v projektu řešen jako samostatně stojící stavba, částečně podsklepená, 

s přízemím a s využitým-obytným podkrovím. Střecha je šikmá, sedlová se spádem 40o. 

Hřeben střechy se nachází ve výšce +7,450 m v relativním systému použitém pro stavbu, 

kde 0,000 leží na kotě 224,300, což je 300 mm nad úrovní vozovky naproti jihovýchodnímu 

rohu stavby. Osa střechy je souběžná s uliční čárou. Pro krytinu jsou zvoleny betonové 

tašky Bramac Classic barvy červenohnědé. 

V půdorysu je stavba tvaru dvou vzájemně propojených a na sebe kolmých obdélníků, 

z nichž větší má jeden zkosený roh. Půdorysné rozměry stavby jsou 12,0 m x 9,5 m, 

jednotlivé fasády jsou rovnoběžné s hranicemi pozemku. Vzdálenost stavby od hrany 

vozovky je 7,0 m, resp. 6,3 m (to znamená 3,0 m resp. 1,5 m od jižní hranice pozemku). 

 Od východní hranice pozemku je stavba vzdálená 2,5 m (neobsahuje okna obytných 

místností), od západní hranice 4,5 m a od severní hranice 8,0 m. 

Vstup do přízemí je z jihu z ulice Havraní. Přízemí obsahuje zádveří, šatnu chodbu, garáž, 

spíž, wc, obývací pokoj a kuchyni s jídelnou. Na chodbě tvaru L, spojující celý dům, se 

nachází dřevěné schodiště vedoucí do podkroví, dále je zde také vstup do garáže. Garáž, 

s vjezdem z ulice Havraní, je od chodby oddělena dveřmi s požární odolností 30 minut.   
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Obývací pokoj, nacházející se v severozápadním rohu objektu má vstup na prostorný 

balkon francouzským oknem umístěným ve zkoseném rohu objektu. Na tento balkon je 

vstup také z jídelny. Oba prostory jsou odděleny posuvnou stěnou. Balkon je tvořen 

monolitickou deskou vetknutou do obvodové stěny objektu. Strop přízemí je dřevěný 

z nepodbitých pohledových trámů. 

V podkroví se nachází ložnice manželů, dva pokoje, půda, koupelna společná pro celý dům 

a oddělené wc. Podkroví je provedeno čistě ze sádrokartonových příček. V případě 

potřeby by se tak daly demontovat a dispozice upravit. Podhled podkroví je upraven 

záklopem krokví ze sádrovláknitých desek Ridigur. Podkroví je prosvětleno dvěma vikýři, 

střešním oknem v koupelně a dvěma okny v západním štítu. 

Vstup do suterénu z objektu je po monolitickém schodišti vedoucím z garáže. Dům je 

v mírném svahu a tak suterén nabízí další vstup přímo na zahradu, která je situována za 

domem v severní části pozemku. 

Prosvětlení objektu je zajištěno výše zmíněnými vikýři směrem do ulice a dále okny a 

francouzským oknem. Ty jsou z obytných místností orientovány na sever respektive na 

západ. V těchto směrech jsou dodrženy odstupové vzdálenosti od sousedních objektů a 

tak je zajištěno soukromí uživatele. 

Dům je vyzděn z tvárnic Porotherm. Povrch fasády je proveden omítkou aplikovanou 

strojně. Barva fasády je světle modrá. Rámy výplní otvorů jsou po celém obvodu dřevěné 

s lazurovacím lakem. 

Napojení budovy na stávající inženýrské sítě bude provedeno nově zbudovanými 

přípojkami. Ty jsou: přípojka vody PE 25, přípojka el. proudu pro zemní vedení, přípojka 

pro jednotnou kanalizaci DN 150 a přípojka plynu PE 40 NTL. 

Dešťová voda bude z plochy střechy svedena do retenční nádrže o objemu 195 l a odtud 

do vsakovacího tunelu o objemu 300 l. Soustava se nachází na pozemku stavebníka 

v místě ve spádu směrem od objektu. 

Samostatně dle dokumentace bude provedeno oplocení a zpevněné plochy. Součástí 

stavby budou nezbytné terénní a doplňkové sadové úpravy. 
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1.5. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.5.1.  Zemní práce 

Zemní práce budou vyhotoveny etapově. Všechny provede odborná firma pomocí 

vlastních strojů, dle prováděcí dokumentace stavby. Na celém pozemku bude sejmuta 

ornice o tloušťce 0,2 m. Výměra plochy sejmuté ornice je 437,0 m2. Všechna sejmutá 

ornice bude uložena na deponii nacházející se na pozemku stavebníka. Poloha deponie je 

patrná v příloze 01 Zařízení staveniště. Po dokončení stavby bude uskladněná ornice opět 

použita na terénní úpravy. Pro zásypy a úpravu terénu se použije uskladněná zemina. Dle 

projektu bude pro úpravy a zásypy stačit zemina z vykopávek a nemusí se tak dovážet 

žádná další. Vzhledem k malému rozsahu zemních prací bude pro skrývku ornice i pro 

výkopové práce použit tentýž stroj, tj. kolový rypadlo – nakladač CAT 428 B. 

 Následovat bude provedení výkopových prací pro základové konstrukce a pro částečné 

podsklepení. Stěna částečně podsklepené části bude zajištěna příložným bedněním. 

Dno stavební jámy – základová spára základové desky pro podsklepenou část bude 

v hloubce -3,200 m, vztaženo k relativnímu výškovému systému použitého pro výstavbu, 

kde 0,000 m je uvažováno na nášlapné vrstvě podlahy přízemí. Po vyhloubení jámy se 

přejde k hloubení rýh pro základové pasy. Z důvodu umístění objektu ve svahu budou tyto 

pasy odstupňovány a základové spáry jednotlivých pasů tak budou v různých hloubkách, 

celkem pět. Hloubka základových spár pro pasy tak bude -1,600 m, -2,200 m, -2,800 m, -

3,100 m, respektive -3,700 m. Šířka rýh bude 600 mm u všech rýh, kromě těch s nejníže 

položenou základovou spárou. Tyto rýhy budou mít šířku 1800 mm z důvodu rozdílného 

postupu při provádění základů. Stěny rýh o šířce 1800 mm budou zapaženy a rozepřeny 

po celé délce z důvodu vstupu pracovníků. Rýhy o šířce 600 mm se pažit nebudou. Dno 

základové spáry bude opatřeno vrstvou 100 mm zhutněného, netříděného štěrkopísku. 

 

1.5.2.  Základové konstrukce 

Před provedením základových pasů se na dno rýh uloží zemnící pásek z FeZn 32/4 mm 

s krytím alespoň 50 mm. Zároveň se provede svislé vyvedení pásku nad okolní terén. 

Základové pasy v rýhách širokých 600 mm budou provedeny podkladem z prostého 

betonu (C12/15 XC1) o výšce 400 mm, nalitým přímo do vykopaných rýh. Do podkladu se 

osadí, dole zalomená, svislá výztuž (B 500B) s minimálním svislým přesahem 1,0 m. 

 Po zatvrdnutí podkladu na něj budou dále osazeny tvárnice ztraceného bednění tak, aby 

svislá výztuž procházela skrz ně. Tvárnice se usadí do cementového lože a na první vrstvě 

se provede podélná výztuž. Výška jednotlivých základů ze ztraceného bednění se bude 
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lišit, z důvodu odstupňování jednotlivých základových pasů. Všechny pasy budou končit 

shodně ve výšce -0,150 m. Tvárnice ztraceného bednění se zalijí betonovou směsí 

z betonu C12/15. 

 

Základové pasy se základovou spárou v hloubce -3,700 m a o šířce rýhy 1800 mm budou 

provedeny z železobetonu. V podsklepené části na ně bude navazovat základová deska a 

v nepodsklepené základ ze ztraceného bednění provedený stejným způsobem jako u pasů 

v rýhách šířky 600 mm. Monolitická část (beton C12/15 XC1) o šířce 600 mm a výšce 600 

mm se provede pomocí bednění umístěného do rýh. Budou vyztuženy betonářskou 

výztuží (B 500B) R 12 3x při dolním i horním líci. Třmínky E 6 po 250 mm. Krytí výztuže 30 

mm. Z obvodových pasů pod podsklepenou částí se vyvede svislá výztuž, která se 

následně ohne a prováže s výztuží základové desky. Docílí se tak spolupůsobení desky a 

pasu.  Podkladní betonová mazanina bude provedena z betonu C12/15 bez výztuže. 

 

Základová deska pod podsklepenou částí bude provedena z betonu C12/15 XC1, vyztužena 

KARI sítí při horním i dolním líci. KARI síť bude mít tloušťku 8 mm a oka 150 x 150 mm. 

Krytí výztuže 30 mm. Deska bude na okrajích, pod obvodovými nosnými zdmi, provázána 

s výztuží pasů. Na okrajích bude do desky osazena výztuž pro provázání se stěnou  

ze ztraceného bednění. Tvarovky budou usazovány do cementového lože a v první vrstvě 

bude položena podélná výztuž. Horní vrstva bude končit na kotě -0,380 m. 

Betonová směs je v průběhu betonáže systematicky zhutňována. Následné ošetřování 

betonu závisí na momentálních klimatických podmínkách a je stanoveno odpovědnou 

osobou. 

 

1.5.3.  Svislá nosná konstrukce 1PP 

Vzhledem k bočnímu tlaku způsobenému zeminou na dvou ze čtyř stěn je zdivo 

provedeno z tvárnic ztraceného bednění o tloušťce 400 mm zalité betonem C12/15. Stěny 

přiléhající k zemině se z vnější strany opatří hydroizolačním nátěrem a jednou vrstvou 

asfaltových pásů Elastek 40 special mineral, které se ke stěně přitaví. Na takto vzniklou 

hydroizolaci se připevní tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EXAPOR tloušťky 

120 mm. K ochraně konstrukce před mechanickým poškozením bude, jako poslední vrstva 

směrem od konstrukce, sloužit vrstva z nopové folie o tloušťce 0,6mm. 
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1.5.4. Obvodová svislá nosná konstrukce nadzemních podlaží 

Obvodové zdivo je vyzděno z keramických broušených cihel Porotherm 38 T Profi. Šířka 

stěny je 380 mm. Otvory v cihlách jsou již z výroby vyplněny hydrofobizovanou minerální 

vatou sloužící jako tepelný izolant. Součinitel prostupu tepla stěny bez omítky U = 0,17 

W/m2K splňuje aktuální normy pro výstavbu. Není tak potřeba žádná další tepelná izolace 

v podobě kontaktního zateplení. 

První vrstva bude uložena do vyrovnávacího maltového lože, dále se budou vrstvy 

spojovat pomocí zdící pěny Porotherm Dryfix extra, které se nanáší na dvě dvojice 

vnitřních žeber nejblíže k lícům stěny. 

Při zhotovování projektu projektant maximálně eliminoval potřebu zvláštních dořezů zdiva 

zvolením vhodných konstrukčních výšek a umístěním otvorů ve stěnách. 

Požární odolnost REI 90 DP1. 

 

1.5.5.  Vnitřní svislá nosná konstrukce 

Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických broušených cihel Porotherm 30 Profi, 

tloušťky 300 mm. Vnitřní nosná konstrukce se nachází pouze v 1 NP. První vrstva bude 

uložena do vyrovnávacího maltového lože, dále se budou vrstvy spojovat pomocí zdící 

pěny Porotherm Dryfix extra, které se nanáší na dvě dvojice vnitřních žeber nejblíže 

k lícům stěny. 

Při zhotovování projektu projektant maximálně eliminoval potřebu zvláštních dořezů zdiva 

zvolením vhodných konstrukčních výšek a umístěním otvorů ve stěnách. 

Požární odolnost REI 180 DP1 

 

1.5.6.  Vnitřní svislá nenosná konstrukce 

Vnitřní svislé nenosné konstrukce – příčky jsou tvořeny v 1 NP broušenými cihelnými bloky 

Porotherm 11,5 Profi, šířky 115 mm. Spojeny budou pomocí zdící pěny Porother Dryfix 

nanášené na střed ložné plochy cihly. K nosným stěnám budou připojeny pomocí předem 

zabudovaných pásků.  

Příčky obytného podkroví – 2NP, jsou tvořeny pomocí sádrokartonových příček tl. 100 

mm.  Stěny se budou skládat z dvojitého opláštění deskami Knauf White, tloušťka desky 

12,5 mm. Opláštění bude vyplněno deskou z minerální plsti ISOVER UNI tloušťky 50 mm. 

Nosným systémem pro desky budou ocelové vodorovné UW a svislé CW profily. 

V koupelně budou z důvodu vyšší vlhkosti použity impregnované desky Knauf Green, 

tloušťky 12,5mm. 
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Při zhotovování projektu projektant maximálně eliminoval potřebu zvláštních dořezů zdiva 

zvolením vhodných konstrukčních výšek a umístěním otvorů ve stěnách.  

V 2 NP bude vzhledem ke tvaru krovu potřeba dořezů sádrokartonových desek. 

 

1.5.7.  Vodorovné překlady 

Překlady okenních a dveřních otvorů budou vytvořeny ze systémových překladů 

Porotherm KP 7. Překlady se osazují na výšku, svojí rovnou stranu do lože z cementové 

malty. V obvodových stěnách budou překlady izolovány expandovaným polystyrenem 

tloušťky 70 mm za první vrstvou překladu směrem z vnějšku dovnitř. Pro zděné příčky 

přízemí budou použity ploché překlady Porotherm 11,5, nad které bude provedena 

nadezdívka pro zajištění jejich únosnosti. Všechny překlady jsou neprojektovány tak, aby 

splňovaly požadavek na minimální délku uložení. 

 

1.5.8.  Vodorovné ztužující věnce 

Nad nosnými stěnami budou ve třech úrovních (1PP, 1NP, 2NP) zřízeny ztužující věnce. 

Budou tvořeny pomocí věncovky  a betonu (C20/25 XC1) vyztuženého pomocí betonářské 

oceli průměru 12 mm v rozích pruřezu. Včetně třmínků E 8 po 300 mm. 

Pro obvodové stěny bude použita věncovka Porotherm VT 8/23,8. 

V suterénu bude věnec zřízen v úrovni konstrukce stropu, jelikož ta je prováděna 

z nosníků systému Porotherm. Ve vyšších patrech bude věnec zřízen samostatně z důvodu 

využití jiných konstrukčních postupů vytvoření stropů. 

Balkonová deska bude do obvodové konstrukce po celé délce vetknuta pomocí nosníků 

Isokorb, který slouží i k zabránění vzniku tepelných mostů.  

Veškeré použité průměry prutů výztuží, jejich stykování a polohování bude navrženo 

autorizovaným statikem. 

 

1.5.9.  Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad suterénem bude provedena jako systémový strop Porotherm 

z nosníků POT osové vzdálenosti 625 mm. Nosníky budou uloženy na asfaltové pásy 

položené na horním líci stěny. Uložení nosníků na stěnu minimálně 125 mm na obou 

koncích. Mezi nosníky se použijí stropní vložky Porotherm MIAKO 19/62,5 PTH.  Následně 

bude konstrukce zmonolitněna betonovou směsí (C20/25). V prostoru schodiště bude 

provedena dobetonávka pomocí bednění. 

Strop nad přízemím bude z dřevěných pohledových trámů 200/120 mm a záklopem 
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z hoblovaných desek tl. 40 mm bez podbití. V garáži bude zřízen podhled ze sádrokartonu 

a minerální vaty s požární odolností 30 minut. Stropní trámy budou uloženy na ztužujícím 

věnci. 

Balkon bude tvořen křížem vyztuženou monolitickou deskou vetknutou do obvodového 

zdiva budovy. Vetknutí bude provedeno pomocí nosníků ISOCORB pro zamezení vzniku 

tepelných mostů. Výztuž nosníků se mechanicky propojí s výztuží věnců a stropní 

konstrukcí. Tím se dosáhne celkové tuhosti konstrukce. 

1.5.10. Sedlová střecha 

Konstrukce nosné části střechy je dle projektu řešena novodobým dřevěným krovem, 

který umožňuje využití podkroví. Konstrukce krovu je kleštinová s hřebenovou vaznicí 

podpíranou dřevěnými sloupky a štítovými stěnami. Spád střechy a vikýřů je 40o. Střešní 

krytina je tvořena systémem betonových tašek Classic, v barvě červenohnědé, od firmy 

Bramac. Hřeben bude kladen nasucho. V každém poli krokví bude osazena provětrávací 

tvarovka v druhé řadě od vrcholu krovu. Realizace krovu a pokládky krytiny bude 

provedena pomocí subdodávek firmami, které se na tuto práci specializují a mohou 

doložit certifikát o oprávnění k provádění činnosti. Vzhledem ke sklonu střechy bude také 

nutná přítomnost specializovaného technika od firmy Bramac, který prověří pracovní 

postupy a vydá k nim souhlas. Kontroluje také především místa s nějvětší možností vzniku 

poruch, jako jsou prostupy, vikýře nebo provětrávací otvory. Díky přítomnosti technika a 

jeho dohledu se zajistí požadovaná kvalita provedení prací a možnost reklamace v případě 

vzniku poruch. 

Odvodnění střechy je řešeno pomocí okapových žlabů a svodů, ústících do retenční jímky. 

 

1.5.11. Výplně vnějších otvorů 

Okna jsou dřevěná z lepených profilů zasklená trojsklem. Součinitel prostupu tepla oknem 

Uw=0,76 W/m2K. Konstrukcí jsou výklopně otvíravá. 

Vstupní dveře jsou dřevěné z lepených profilů. 

V obývacím pokoji bude zřízeno otvíravé francouzské okno z dřevěných profilů s trojsklem.  

Ve vjezdu do garáže budou zřízena sekční garážová vrata. 

 

1.5.12. Výplně vnitřních otvorů 

Vnitřní otvory jsou vyplněny otvíravými dveřmi z lepených dřevěných profilů. Dveře jsou 

osazeny v obložkových zárubních. 
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1.5.13. Podlahy 

Vzhledem k použití různých druhů stropních konstrukcí a vzhledem k částečnému 

podsklepení budovy bude skladba podlah rozdílná v každém podlaží. Skladba podlah  

je projektantem vypsána v projektové dokumentaci.  Nášlapné vrstvy budou dva druhy. 

Keramická dlažba do tmele v suterénu, zádveří, šatně, chodbě, wc, kuchyni, jídelně, 

koupelně a garáži. V ostatních případech bude nášlapná vrstva laminátová kladená na 

podklad Mirelon. 

Rozdíl oproti projektu bude v 2NP u roznášecí vrstvy. Dle projektu je nášlapná vrstva 

kladená přímo na stropní konstrukci, avšak toto řešení přináší řadu nevýhod, proto zde 

bude zřízena roznášecí vrstva. Roznášecí vrstva bude zhotovena ze dvou, vzájemně na 

sebe kolmých vrstev z OSB desek. Vrstvy jsou na sebe nalepeny a desky v jednotlivých 

vrstvách jsou k sobě spojeny na pero a drážku. Lepidlo je naneseno i v místech 

jednotlivých spojů desek pro zamezení vrzání při užívání. Podlaha bude zhotovena jako 

plovoucí, proto desky budou uloženy na kročejovou izolaci, která je separuje od stropní 

konstrukce a stěn, čímž se zabrání vrzání podlahy. 

 

1.5.14. Podhledy 

V garáži bude vzhledem ke zvýšenému požárnímu riziku proveden podhled dřevěného 

stropu. Podhled bude ze sádrokartonových desek Knauf RED tloušťky 12,5 mm  a 

minerální deskou Rockmint PLUS tloušťky 140 mm. Požární odolnost 30 minut. Podhled 

bude ukotven přibitím do konstrukce stropu. 

Podhled podkroví bude tvořen záklopem krokví pomocí sádrovláknitých desek Rigidur. 

 

1.5.15. Schodiště 

Schodiště z 1PP do 1NP je monolitické železobetonové, zbudované na místě pomocí 

bednění z betonu C20/25 XC1 a betonářské oceli B 500B. 

Schodiště je zalomené s podestou. Celková délka schodiště je 4,0 m a výška 2,66 m (šířka 

stupně 25 cm, výška stupně 19 cm, rozměry podesty 0,9 x 1,0 m).  

Schodiště z 1NP do 2NP je dřevěné, křivočaré bez podesty. Tvořeno je dvěma schodnicemi 

s nášlapy. Schodiště má celkovou délku 4,560 m a výšku 2,856 m (16 š. x 0,285 m, 17 v. x 

0,168 m). Šířka 0,9 m. 
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1.5.16. Izolace tepelné, izolace akustické, hydroizolace 

Izolace tepelné 

V podlahách 1PP a 1NP tvrzený polystyren tloušťky 50 mm. 

Obvodové stěny suterénu na styku se zeminou jsou zatepleny polystyrenovými deskami 

EXTRAPOR 150, tl. 120 mm. Pomocí hmoždinek. 

Pro zateplené obvodových stěn slouží hydrofobizovaná minerální vata, kterou jsou již 

z výroby vyplněny dutiny ve zdivu. Tyto tvarovky už samy slouží jako izolant a nepotřebují 

tak přídavné kontaktní zateplení. 

Ve stropě podkroví a v šikmých částech je neprojektována minerální vata tl. 160 mm mezi 

krokve + 60 mm pod krokvemi, včetně parotěsné zábrany na spodním líci a difuzní folie na 

horním líci krokví (difuzní folie bude připevněná kontralatěmi 30/50 mm a vznikne tak 

provětrávaná mezera pod krytinou s nasáváním u okapu – nasávání bude kryté mřížkou) 

V garáži nad sádrokartonovým obkladem bude vrstva minerální vaty tl. 140 mm s difuzní 

folií na spodním líci trámů a s parotěsnou zábranou na horním líci trámů. 

 

Izolace akustické 

Vzhledem ke konstrukci stropu nad 1NP bude pro konstrukci podlahy použito vložek 

z minerálních rohoží ke zvýšení kročejové neprůzvučnosti. 

 

Hydroizolace 

Stěny suterénu na styku se zeminou budou opatřeny hydroizolačním nátěrem 

z asfaltového laku v kombinaci s jednou vrstvou přitavené folie Elastek 40 special mineral. 

Pro podlahové konstrukce suterénu  a 1NP (na nepodsklepení části) bude použita PVC 

folie Fatrafol 803, tl. 1,5 mm a ochranná textilie, tl. 2,5 mm, na obou lících folie Fatrafol. 

Pro ochranu proti mechanickému poškozeni tepelné izolace bude ve stěnách suterénu, 

jako poslední vrstva na styku se zeminou, použita nopová folie tloušťky 0,6 mm. 

 

1.5.17. Omítky vnější a vnitřní 

Omítky vnější 

Před provedením omítek vnějších stěn bude proveden přednástřik ze suché omítkové 

směsi Baumit. Omítka bude vápenocementová Baumit MPA 35, tl. 10 mm. Omítka je 

jednovrstvá, provedena strojně. 

Před omítáním spodního líce balkonu bude proveden přednástřik ze suché omítkové 

směsi Baumit. Omítka bude vápenocementová Baumit MVR Uni, tl. 10 mm. Omítka je 
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jednovrstvá, provedená strojně. 

 

Omítky vnitřní 

Pro vnitřní omítky bude použita vápeno sádrová omítka pro přesné zdění Baumit Ratio 

Slim, tl. 4 mm. Omítka bude provedena strojně. 

Pro omítání stropů podkroví, garáže a suterénu bude použita omítka vápeno sádrová 

Baumit FinoBello, tl. 3 mm. Omítka bude provedena strojně. 

 

1.5.18. Obklady 

Pro stěny WC v 1NP a pro koupelnu a WC v 2NP jsou v projektu navrženy keramické 

obklady do tmele. 

 

1.5.19. Komín 

Schiendel o průměru 200 mm pro krb. 

 

1.5.20. Klempířské výrobky 

Žlaby, svody, úžlabí a lemování z pozinkovaného plechu. 

 

1.5.21. Zámečnické výrobky 

Zábradlí balkonu a schodiště do suterénu. 

 

1.5.22. Malby a nátěry 

Všechny omítky vnitřních stěn budou opatřeny malbami Primalex barvy bílé. Venkovní 

malby difuzní, světlomodrá barva dle výběru stavebníka. 

Všechny dřevěné výrobky budou natřeny lazurovacím lakem. 

 

1.5.23. Oplocení 

Oplocení ze vstupní strany na hranici pozemku budou tvořit zděné pilířky na zděném 

soklu. Výplň mezi pilířky dřevěné desky. V plotě bude vstupní branka a vjezdová brána. 

Ostatní oplocení kolem celého pozemku bude u drátěného pletiva na betonovém soklu. 

 

1.5.24. Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy – přístupový chodník a vjezd do garáže budou ze zámkové dlažby 

kladené do kamenné drtě. Vzhledem k předpokládané opravě místní vozovky jsou výšky  
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a spády přístupových zpevněných ploch domu sladěny s projektem úprav vozovky a 

chodníku. 

 

1.6. NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

1.6.1.  Přípojka elektrického proudu 

Do objektu bude zbudována přípojka elektrické energie zemním vedením z trafostanice  

na ulici Skřivánčí. Elektroměr bude umístěn ve skříňce na fasádě garáže, odkud bude 

proud rozváděn do celého domu. 

1.6.2.  Přípojka vodovodní 

Do objektu bude zbudována vodovodní přípojka napojená ze stávající veřejné vodovodní 

sítě. Přípojka PE 25 bude napojena na hlavní řád LT DN 100, nacházející se pod vozovkou 

ulice Havraní. Současně bude zbudována vodoměrná šachta, která bude umístěna na 

okraji pozemku u vstupu. 

 

1.6.3.  Přípojka plynová 

Do objektu bude zbudována plynová přípojka napojená ze stávající veřejné plynové sítě. 

Přípojka PE 40 bude napojena na hlavní řád NTL PE 160, nacházející se pod vozovkou ulice 

Havraní. Hlavní uzávěr a plynoměr budou umístěny ve skříni na fasádě garáže u vjezdu. 

 

1.6.4.  Přípojka kanalizační 

Jednotná kanalizace bude pomocí kameninové trubky DN 150 zaústěna do čistící šachty 

před domem na pozemku investora. Dále bude pokračovat do hlavního řádu KT DN 300, 

nacházejícího se pod vozovkou ulice Havraní. 

 

1.7. TEPELNĚ TECHNICKÉ A VZDUCHOTECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

1.7.1. Tepelně technické řešení 

Dle přání stavebníka, vybavit dům krbem, je vytápění řešeno kombinací krbu a plynového 

kotle s nuceným odvodem spalin.  

Krby vytápí nejenom obývací pokoj, ale soustavou teplovodů pomáhá vytápět i pokoje 

podkroví. Spaliny z krbu jsou odváděny komínem.  

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody je plynový kotel s nuceným odvodem 

spalin umístěný v suterénu. Odvod spalin je řešený pomocí vývodu skrz stěnu suterénu. 

Rozvod tepla probíhá pomocí měděných trubek do deskových radiátorů. 
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1.7.2. Vzduchotechnika 

Pro přívod a odvod vzduchu nejsou navrženy žádné zvláštní systémy vzduchotechniky. 

Výměna vzduchu bude probíhat přirozeným větráním. 
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2.1 ZEMNÍ PRÁCE 

2.1.1. Návaznost na předchozí etapy 

Jedná se o první etapu, proto přímo nenavazuje na žádnou předchozí etapu výstavby. Pro 

zahájení stavebník zajistí možnost napojení na inženýrské sítě. Dále také opatří souhlasné 

stanovisko stavebního úřadu pro zahájení prací na daném objektu. 

 

2.1.2. Převzetí a připravenost staveniště 

Předání staveniště se zúčastní stavebník – majitel pozemku a pověřený zástupce realizační 

firmy, popřípadě osoba prokazatelně oprávněná k převzetí staveniště. Předá se 

dokumentace: povolení od stavebního úřadu-stavební povolení, protokol o vytyčení 

hranic, min. dva výškové body o známé výšce v systému Bpv,  ověřená stavební 

dokumentace. Založí se stavební deník. Při převzetí také probíhá obhlídka staveniště  

a kontrola odběrných míst inženýrských sítí, napojených na veřejné sítě. Po převzetí se 

vyhotoví protokol o převzetí a zanese se údaj do stavebního deníku. 

 

2.1.3. Skrývka ornice 

Postup 

Vzhledem k malé ploše pozemku a k nutnosti využití celé jeho plochy v průběhu výstavby 

bude skrývka ornice provedena po celé ploše pozemku. Plocha pozemku je 361 m2  

a ornice bude sejmuta v tloušťce 0,2 m. Veškerá ornice ( cca 72 m3) bude uložena na 

deponii a po dokončení stavby opět použita na terénní úpravy. Deponie se bude situována 

v severovýchodním rohu pozemku a výška uskladněné ornice nepřesáhne 1,5 m.  

Na pozemku se nenachází žádné stromy, ani jiné dřeviny, které by byly potřeba před 

skrývkou ornice odstranit. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro malý rozsah prováděných prací bude skrývka ornice a uložení na deponii provedeno 

pomocí  kolového rypadlo – nakladače Caterpillar 428B. 

Pracovníci budou pro vykonání práce potřebovat kalibrované měřící pomůcky a 

lopatu,rýč,krumpáč  a kolečko pro případné začištění skrývky. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – přílba, 

pracovní oděv a obuv a ochranné rukavice. 
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Pracovní četa 

1. Obsluha pracovního stroje………….1x 

2. Kopáč…………………………………………..1x 

 

2.1.4. Oplocení pozemku 

Postup 

Po dokončení skrývky ornice bude zhotoveno oplocení staveniště pro zamezení vniknutí 

cizích a nepovolaných osob. Vzhledem k tomu, že k pozemku je již ze dvou stran 

zabráněno vniknutí cizích osob pomocí oplocení sousedů, bude oplocení provedeno pouze 

na dvou zbývajících hranicích. Oplocení sousedů bude zajištěno proti poškození a to 

natažením stínící plachty po celé ploše plotu z nitřní strany – ze strany stavebníka. Jsou to 

hranice rovnoběžné s vozovkou Havraní.  

Dočasné dílcové oplocení bude provedeno pomocí oplocovacíh polí (3,5 m x 2 m) 

osazených do betonových patek (0,61 m x 0,22 m). Jednotlivá pole budou k vzájemně 

propojena pomocí spojek , čímž se zabrání odtažení a následnému možnému vniknutí  

na pozemek Brána bude tvořena dvojicí polí, které k sobě budou spojeny řetězem se 

zámkem. 

Všechna oplocení zhotoví pracovníci dodavatele stavby. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro tuto etapu nebude použito žádné mechanizace. Pronajaté oplocení bude dovezeno 

dodávkou pronajímatele. 

Pracovními pomůckami budou krumpáč, rýč a lopata pro případné zarovnání terénu pro 

dosažení rovinnosti plotu a klíče na utažení sponek mezi panely. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami –pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice. 

 

Pracovní četa 

1. Kopáč…………………………………………..1x 

2. Stavební dělník…………………………….1x 
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2.1.5. Vybudování zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude tvořit sestava pronajatých stavebních buněk od firmy ToiToi. 

Buňka s rozměry 3,0 x 2,5 x 2,8 m je tvořena z jedné poloviny skladem a z druhé poloviny 

šatnou pro pracovníky. Na ní bude posazena poloviční buňka s rozměry 3,0 x 2,5 x 2,8 m, 

která tvoří sociální zázemí staveniště. Přístup do horní buňky je pomocí dřevěného,  

na místě zhotoveného schodiště. Buňky jsou napojeny na stavební rozvaděč el. proudu a 

na kanalizační a vodovodní řád stavby. 

Zároveň bude zhotovena zpevněná plocha pro možnost pohybu nákladních aut. Poloha viz 

Příloha 01 Zařízení staveniště. Zpevněná plocha je tvořena vrstvou betonového 

staveništního recyklátu uloženého na geotextilii (300 g/m2). 

 

2.1.6.  Zaměření hranic stavby a zbudování laviček 

Postup 

Certifikovaný geodet provede pomocí totální stanice zaměření polohy rohů objektu. Bude 

vycházet ze známých bodů v souřadnicovém systému S-JTSK, které jsou signalizovány a 

stabilizovány na hranici pozemku. Rohy budovy budou vyznačeny dřevěnými kolíky. 

Dělníci vytvoří lavičky (ze smrkového dřeva, fošny 50/100 a hranolky 80/80) a umístí je do 

terénu tak, aby posloužily k výškovému a polohovému vytyčení základových rýh. Lavičky 

se umístí a stabilizují v dostatečné vzdálenosti od budoucích výkopů rýh tak, aby se 

zabránilo jejich poškození nebo posunutí.  Mezi hřebíky, speciálně pro tento účel, 

umístěných na lavičkách se natáhne a napne drát a pomocí olovnice se přesně vyznačí 

rohy výkopů. Spojnice mezi nimi – budoucí hrany výkopů, se vyvápní. 

Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat zaměření, především délky a úhly. O vytýčení 

stavby se provede záznam do stavebního deníku. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro tuto etapu nebude použito žádné mechanizace. 

Pracovní pomůcky a nástroje: totální stanice, olovnice, drát, kladivo, palice 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami –pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice. 
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Pracovní četa 

1. Geodet..……………………………………..1x 

2. Stavební dělník…………………………….2x 

 

2.1.7. Výkop stavební jámy a rýh 

Postup 

Výkopy budou probíhat ve směru ze svahu dolů. Pomocí kolového rypadla Caterpillar 

428B se provedou výkopy rýh, pro monolitickou část základu, a stavební jámy pro budoucí 

podsklepení. Musí se brát ohled na to, že jednotlivé základové rýhy mají základovou spáru 

v různých hloubkách. Tyto hloubky musí být dodrženy dle projektové dokumentace. 

 Rýhy budou prováděny ve dvou šířkách. Rýhy s větší šířkou je potřeba zajistit proti 

sesunutí a zborcení stěn pomocí bednění a rozepření. Bednění a pažení bude prováděno 

pomocí dřevěných fošen a hranolů. Stavební jáma bude zajištěna proti sesunutí pomocí 

příložného bednění. 

Veškerá vykopaná hlína bude uskladněna na staveništi a po provedení základu bude 

využita pro zásypy a zvýšení terénu v přilehlém okolí stavby (násypy musí být hutněny po 

vrstvách max. 0,2 m). Celkové množství vykopané zeminy bude  125,49 m3. 

Po následném provedení a dokončení prací na základových konstrukcích bude uskladněná 

zemina použita pro provedení zásypů a terénních úprav v okolí stavby. Pracovníci budou 

pomocí vibračních pěchů zeminu hutnit po vrstvách, tloušťky max. 0,2 m. Zároveň během 

zhutňování zásypů provedou demontáž všech ochranných bednění. Při provádění výkopů 

a zásypů je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. 

O provedených zemních pracích se provede záznam do stavebního deníku. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro vlastní  výkopy a zásypy bude použito kolové rypadlo Caterpillar 428B. Pro upěchování 

zásypu bude využit vibrační pěch BOMAG. 

Pracovníci budou pro vykonání práce potřebovat kalibrované měřící pomůcky a 

lopatu,rýč,krumpáč  a kolečko pro případné začištění skrývky. Na vyvápnění zednický 

šufan a vápno. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – přílba, 

pracovní oděv a obuv a ochranné rukavice. Při této etapě je důležité i použití reflexních 

vest z důvodu pohybu těžkých strojů. 
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Pracovní četa 

1. Obsluha pracovního stroje………….1x 

2. Kopáč…………………………………………..2x 

 

2.1.8.  Odvodnění  

Dno výkopů se nenachází pod hladinou podzemní vody 

 

2.1.9.  Výstupní kontrola etapy 

Po skončení základových prací musí stavbyvedoucí provést kontrolu provedených prací.  

U rýh se kontroluje šířka a především hloubka základové spáry (u rýh ±100 mm). 

Provedené práce se musí shodovat s projektovou dokumentací. 

O provedení výstupní kontroly se provede záznam do stavebního deníku. 

 

2.2. ZÁKLADOVÉ PRÁCE 

2.2.1.  Návaznost na předchozí etapy 

Základové práce navazují bezprostředně po dokončení zemních prací. Před započetím 

provádění základových konstrukcí se zkontroluje, zda připravené zemní práce (rýhy a 

jáma) odpovídají projektové dokumentaci. Také se zkontroluje, zda výkopy nejsou 

poškozeny a provede se jejich případné začištění. 

 

2.2.2.  Uložení zemnících pásků 

Postup 

Před započetím samotné betonáže základových konstrukcí se na dno začištěné základové 

spáry uloží zemnící pásky. Ty se kladou vodorovně, přičemž se v určitých intervalech 

podkládají, aby neležely přímo na zemině.Pásek nesmí být nikde přerušen a spoje musí 

být ošetřeny asfaltem, aby se zamezilo vzniku koroze. V místech určených pro vyvedení 

nad hrany výkopů se pásek spojí s drátem pomocí spojky pásek-drát a vyvede se 

minimálně 1 m nad hranu terénu. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Nebude použita žádná mechanizace. 

Pro uložení zemnících pásků budou pracovníci potřebovat kleště a pětihranný klíč.  

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – přílba, 

pracovní oděv a obuv a ochranné rukavice. 
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Pracovní četa 

1. Stavební dělník………………..………….2x 

 

2.2.3.  Betonáž základových pasů a základové desky 

Postup 

Do začištěné rýh o šířce 600 mm se bude vlévat beton přímo, na připravené štěrkopískové 

lože. Vrstva betonu bude 400 mm. Po zavadnutí bude beton osazen svislou výztuží (Ø 6 

mm), se svislým přesahem min. 1 m. Tato výztuž bude později sloužit pro provázání se 

základem ze ztraceného bednění. Při plnění základových pasů betonem se bude tento 

ukládaný beton hutnit pomocí ponorného vibrátoru. 

 

V začištěných rýhách širokých 1800 mm se zhotoví dřevěné bednění pro železobetonové 

pásy šířky 600 mm a výšky také 600 mm. Železobetonové pasy budou vyztuženy 6 Ø 12 

mm, 3 profily při horním líci a 3 profily při spodním líci. Třmínky Ø 8 mm budou osazeny 

po 250 mm. Podkladní betonová mazanina bude provedena z betonu C12/15 bez výztuže. 

. Po zavadnutí bude beton osazen svislou výztuží (Ø 6 mm), se svislým přesahem min. 1 m. 

Tato výztuž bude později sloužit pro provázání se základem ze ztraceného bednění a 

v prostoru podsklepené části i pro provázání se základovou deskou za účelem 

spolupůsobení. Při plnění základových pasů betonem se bude tento ukládaný beton hutnit 

pomocí ponorného vibrátoru. 

 

Pro betonování základové desky pod podsklepenou částí bude potřeba vytvořit bednění 

po jejím obvodu. Následně se položí KARI síť, jež bude představovat výztuž desky, a 

podloží se tak, aby se v žádném místě nedotýkala štěrkopískového lože a pomocí drátků  

se prováže s přesahující výztuží základových pásů. Kari síť bude mít Ø 8 mm a oka 150x150 

mm. Umístěna bude u horního i spodního líce desky. Krytí výztuže 30 mm. Při vlévání 

bude beton vyrovnáván a zhutňován vibrační lištou. 

Vzhledem k tomu, že největší vzdálenost pro dopravu betonu je 13 m, bude použit pro 

dopravu betonu do základových konstrukcí pásový dopravník. Tento pásový dopravník je 

součástí autodomíchávače poskytnutého výrobcem betonu.  

Beton C 12/15 XC1,  fr.do 22 mm velmi měkký S3 (odpovídá prstenci 100 – 150  mm při 

zkoušce sednutí kužele) bude dodán firmou STAPPA mix Brno, spol. s.r.o. 

Po provedení betonáže základových pasů a desky nastává technologická přestávka pro 
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vytuhnutí betonu a pro dosažení dostatečné pevnosti. Tato přestávka bude v délce 

nejméně tří dnů.  

V průběhu přestávky je důležité dbát na dostatečnou hydrataci betonu. Tu určí 

stavbyvedoucí na základě klimatických podmínek.  

Před pokračováním dalšími pracemi musí stavbyvedoucí vyzkoušet pevnost betonu 

pomocí Schmidtova tvrdoměru. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro dopravení betonu do základových konstrukcí bude použit pásový dopravník 

poskytnutý dodavatelem betonu. Pro jeho zhutnění bude použit ponorný vibrátor ATLAS 

COPCO AME 1600 a vibrační lišta Atlas Copco BV 30. Pro dovezení štěrku dodávka 

s korbou.  

Pro správné provedení betonáže budou pracovníci potřebovat kalibrované měřící 

pomůcky – nivelační přístroj, dále pak hrábě, lopaty, hladítka a zednické lžíce. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – přílba, 

pracovní oděv a obuv, ochranné rukavice a ochranné brýle. 

 

Pracovní četa 

1. Obsluha pracovního stroje………….1x 

2. Stavební dělník……………………………2x 

3. Betonář……………………………………….1x 

4. Železář………………………………………...2x 

 

2.2.4.  Betonáž ztraceného bednění 

Postup 

Po skončení technologické přestávky se začne s osazením betonových tvárnic ztraceného 

bednění, tl.400 mm, dle projektové dokumentace. První vrstva se pro vyrovnání osadí do 

lože z betonové směsi. Na tuto první vrstvu přijde podélná výztuž (Ø 12 mm) po celé délce 

základu ze ztraceného bednění. Poté se vyzdí zbytek výšky základů až do požadované 

výšky dle projektu. Následně se konstrukce zalije betonem C12/15 XC1, dopraveným na 

staveniště autodomíchávačem s pásovým dopravníkem, a zhutní pomocí ponorného 

vibrátoru. 

Po provedení betonáže základových pasů ztraceného bednění nastává technologická 

přestávka pro ztuhnutí betonu a pro dosažení dostatečné pevnosti.  
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V průběhu přestávky je důležité dbát na dostatečnou hydrataci betonu. Tu určí 

stavbyvedoucí na základě klimatických podmínek.  

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro dopravení betonu do základových konstrukcí bude použit pásový dopravník 

poskytnutý dodavatelem betonu. Pro jeho zhutnění bude použit ponorný vibrátor ATLAS 

COPCO AME 1600. 

Pro správné provedení betonáže budou pracovníci potřebovat kalibrované měřící 

pomůcky – nivelační přístroj, dále pak lopaty, hladítka a zednické lžíce. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – přílba, 

pracovní oděv a obuv, ochranné rukavice a ochranné brýle. 

 

Pracovní četa 

1. Obsluha pracovního stroje………….1x 

2. Stavební dělník……………………………2x 

3. Zedník………………………………………….2x 

 

2.2.5. Výstupní kontrola etapy 

Kontroluje se především rovinnost povrchu kde tolerance činí ±3-5 mm na 2 m. 

O provedených pracích a o provedené kontrole se zanese záznam do stavebního deníku. 

 

2.3. PROVEDENÍ HYDROIZOLACE 

2.3.1. Návaznost na předchozí etapy 

Provedení hydroizolací nastává po vypršení technologické pauzy pro zatvrdnutí 

betonových základových konstrukcí. Povrchy na kterých budou hydroizolace provedeny 

musí být suché, čisté a prosté všech ostrých hran a výčnělků, které by mohly hydroizolace 

poškodit. 

 

2.3.2. Provedení hydroizolace  

Postup 

Betonový podklad se připraví pro nanesení hydroizolačních nátěrů tak, že se pomocí 

fukaru odstraní všechny nečistoty. Následně se na celou plochu nanese hydroizolační 

nátěr – asfaltový lak válečkem v jedné vrstvě.  

Na vodorovných konstrukcích podlahy suterénu a podlahy 1 NP se položí ochranná 
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geotextilie, tl. 2,5 mm. Na tu přijde Hydroizolační folie Farafol v tloušťce 1,5 mm, na 

kterou se následně položí další vrstva ochranné geotextilie tloušťky 2,5 mm. Přesah přes 

konstrukci minimálně 300 mm, bude sloužit pro svislé zakončení. Svislá konstrukce stěny 

suterénu se po natření hydroizolačním nátěrem opatří dvěma vrstvami modifikovaného 

asfaltového pásu Elastek 40 special mineral. Pásy budou přitaveny pomocí propan 

butanového hořáku. Při natavování druhé vrstvy bude dodrženo přeložení spoje o 

polovinu šířky pásu. Po osazení stěny tepelnou izolací bude jako poslední vrstva k ochraně 

sloužit nopová folie tl, 0,6 mm. 

Hydroizolace budou provedeny s přesahem vždy 100 mm na každé straně pro zajištění 

dokonale voděnepropustného spojení. Přechod mezi svislou a vodorovnou izolací stěny 

suterénu se provede pomocí zpětného spoje. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro umístění hydroizolace bude zapotřebí propanbutanové láhve s hořákem, válečky pro 

nátěry, nože, zednická lžíce, koště a benzinový fukar. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice a ochranné brýle. 

 

Pracovní četa 

1. Izolatér…………………………….…………2x 

2. Stavební dělník……………………………2x 

 

2.3.3.  Výstupní kontrola etapy 

Provede se vizuální kontrola pásů, zda neobsahují bubliny či jiné zjevné deformace, dále 

se provede vizuální kontrola v místě styku desky a stěny ze ztraceného bednění. Provede 

se důkladná kontrola spojů a překládky materiálů na svislé stěně, kde jsou položeny 

asfaltové pásy ve dvou vrstvách. Namátkově se také prověří několik spojů drátkem. Ověří 

se tak nepřítomnost nenavařeného okraje. 

O provedených pracích a provedené zkoušce se zavede záznam do stavebního deníku 
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2.4. SVISLÉ KONSTRUKCE 

2.4.1.  Návaznost na předchozí  etapy 

Pro provádění svislých konstrukcí musí být dokončeny předchozí etapy –základové 

konstrukce a položení vodorovných hydroizolací. Podklad musí být suchý a zcela zbavený 

nečistot. 

 

2.4.2.  Svislé konstrukce ze ztraceného bednění 

Postup 

Jako první se vyzdí  rohy suterénu. Mezi ty se napne provázek, podle kterého se vyzdí 

první vrstva tvarovek. První vrstva se klade do betonového lože. Po vyzdění provede 

technologická pauza pro zatvrdnutí podkladního betonu tak, aby bylo zamezeno možnosti 

posunutí tvarovek. Tvrdost se kontroluje pomocí Schmidtova tvrdoměru. Po zatvrdnutí 

první vrstvy budou vyzděny další až do první výšky zdění. Poté se postaví lešení z koz a 

z něho se pokračuje až do požadované výšky suterénu danou projektovou dokumentací. 

Zdivo je potřeba opatřit výztuží a to tak, že se na každou nově zbudovanou vrstvu osadí 

dva pruty betonářské výztuže a také se osadí svislý profil na celou výšku zdění. Intenzitu, 

počet a průměry profilů určí statik. 

Tvárnice budou postupně zalévány betonem max. po třech vrstvách. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro zdění ze ztraceného bude z mechanizace využito nákladní auto s hydraulickou rukou, 

které dopraví a složí zdivo na paletách na stavbu. 

Pomůcky budou zapotřebí: míchačka, provázek, zednické kladívko, ponorný vibrátor, 

vodováha, metr. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle a přilba. 

 

Pracovní četa 

1. Zedník..…………………………….…………2x 

2. Betonář……..……………..…………………1x 

3. Stavební dělník……………………………1x 
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2.4.3.  Svislé konstrukce z broušených cihelných bloků Porotherm 

Postup 

Obvodové – nosné 

První vrstva cihel Porotherm 38 T Profi se založí na vyrovnávací vrstvu základové malty 

Porotherm Profi AM. Maltová vrstva musí být vodorovná a přesně vyrovnaná. Cihly budou 

osazeny do čerstvého, ještě nezavadlého maltového lože. Se zděním se začne v rozích 

osazením rohových cihel, mezi něž se napne vodící šňůra. Poté bude vyzděna první vrstva 

zdiva. Cihly se k sobě budou klást na sraz a nakonec se celá vrstva urovná v obou směrech 

pomocí gumové paličky a vodováhy. Další vrstvy se provádějí stejným postupem (rohy, 

šňůry, na sraz) ale místo do maltového lože se budou klást na zdící lepidlo Porotherm 

Dryfix extra, které bude naneseno vždy na dvě dvojice vnitřních žeber nejblíže k lícům 

stěny. Po dosažení první výšky zdění se sestaví lešení z koz a ve zdění se pokračuje stejným 

způsobem. Do stěn se osazují ocelové spony pro provedení tupých spojů s vnitřními 

stěnami. Tyto spony se po umístění ohnou směrem dolů, z důvodu předejití úrazům. 

 

Vnitřní – nosné  

Zdění bude provedeno stejným způsobem jako zdivo obvodové s tím rozdílem, že se 

nebude začínat zdít od rohů, ale od napojení na obvodové stěny. Napojení proběhne 

pomocí ocelových sponek, předem zazděných do obvodového zdiva. Tyto sponky se před 

zazděním ohnou zpět do požadovaného směru. Vnitřní stěny se k obvodové stěně 

připojují vrstvu po vrstvě. Styčná spára spoje se musí zcela vyplnit maltou. Zdící lepidlo se 

nanáší ve dvou pruzích při vnějších okrajích zdiva. 

 

Vnitřní – příčky  

Zdění bude provedeno stejným způsobem jako zdivo obvodové s tím rozdílem, že se 

nebude začínat zdít od rohů, ale od napojení na obvodové stěny. Napojení proběhne 

pomocí ocelových sponek, předem zazděných do obvodového zdiva. Tyto sponky se před 

zazděním ohnou zpět do požadovaného směru. Vnitřní stěny se k obvodové stěně 

připojují vrstvu po vrstvě. Styčná spára spoje se musí zcela vyplnit maltou. Zdící lepidlo se 

nanáší v jednom pruhu na střed ložné plochy zdiva. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro zdění z cihel Porotherm bude z mechanizace využito nákladní auto s hydraulickou 

rukou, které dopraví a složí zdivo na paletách na stavbu. 
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Pro položení maltového lože a pro zdění budou pracovníci potřebovat: vodováhu, 

zednické lžíce, stahovací latě, gumová palička 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice a přilba. 

 

Pracovní četa 

1. Zedník……………………………..………….3x 

2. Stavební dělník…………………………….2x 

 

2.4.4. Svislé konstrukce dělící – sádrokartonové 

Postup 

Do stanovených pozic budou na podlahy a stropy připevněny vodící UW profily pomocí 

hmoždinek. UW profily se posazují na těsnící pásky. Na konci příčky – u nosné stěny, 

budou ke stěně připojeny pomocí hmoždinek CW profily. Další CW profily se 

v rozestupech 62,5 cm osadí do vodících UW profilů. Provede se opláštění z jedné strany. 

Následně bude do CW profilů v celé ploše vložena minerální izolace ISOVER UNI, tl. 50 

mm. Při pokládání opláštění z druhé strany klademe desky tak, aby na spáru mezi deskami 

první strany vycházela plná deska strany druhé. V koupelně bude pro opláštění použito 

impregnovaných desek Knauf GREEN, tl. 12,5. Pro ostatní příčky bude použito 

standardních desek Knauf WHITE, tl. 12,5 mm. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro zbudování sádrokartonových příček bude využito: řezacích nožů, gumových paliček, 

kladivo. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice a přilba. 

 

Pracovní četa 

1. Sádrokartonář….……………..………….2x 

2. Stavební dělník…………………………….2x 
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2.4.5.  Osazování překladů 

Postup 

Překlady Porotherm KP 7 se budou osazovat na výšku, svojí rovnou stranou do lože 

z cementové malty. U líce obou podpor se k sobě zafixují rádlovacím drátem proti 

překlopení. Při správném osazení bude na spodní straně viditelný nápis „DOLNI STRANA- 

BHN3“. Pro přesné uložení bude použito dřevěných klínků. V překladech obvodových stěn 

bude ve druhé vrstvě překladu užito tepelné izolace, EPS tl. 70 mm. Min. uložení překladu 

na každé straně 125 mm. 

Plochý překlad Porotherm KP 11,5 se budou osazovat na vyrovnané zdivo do 10 mm 

maltového lože. Musí se dbát, aby byly překlady uloženy správně horní stranou nahoru. 

K tomu slouží šipky na boku překladu s nápisem TOP. Délka uložení překladů, na každé 

straně uložení, min. 120 mm. Překlady se mohou v průběhu manipulace prohnout, proto 

je potřeba je podepřít. Po uložení překladu se očistí horní strana překladu a provede se 

nadezdívka, po které získá překlad únosnost. Nadezdívka se provádí s ložnými i styčnými 

spárami zcela promaltovanými. Minimální tloušťka ložné i styčné spáry je 10 mm. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro zbudování překladů bude použito zednických lžic, kladívko, měřící pomůcky, 

vodováha, dřevěné klínky. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice a přilba. 

 

Pracovní četa 

1. Zedník………….….……………..………….2x 

2. Stavební dělník………………………….1x 

 

2.4.6. Výstupní kontrola 

Kontroluje se rovinnost, svislost, umístění otvorů. O provedené kontrole a provedené 

etapě bude zanesen zápis do stavebního deníku 
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2.5. TEPELNÉ IZOLACE 

2.5.1.  Návaznost na předchozí etapy 

Konstrukce, na které se bude tepelná izolace instalovat, musí být dokončené, suchá a 

zbavené nečistot. Tam kde to technologie vyžaduje musejí být také dokončeny 

hydroizolace. Etapa se týká suterénu a střechy. 

 

2.5.2.  Tepelné izolace podlah 

Postup 

Pokládka podlah v suterénu a v 1 NP bude probíhat ve směru vodorovném. Desky budou 

kladeny volně vedle sebe na separační vrstvu. Podklad musí být suchý a zbavený nečistot 

Podklad v jednotlivých částech objektu a tloušťky desek viz projektová dokumentace. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro instalaci tepelných izolací bude zapotřebí řezacích nožů, vodováha, metr. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice a brýle. 

 

Pracovní četa 

1. Izolatér..……….….……………..………….2x 

2. Stavební dělník…………………………..1x 

 

2.5.3. Tepelná izolace stěn suterénu 

Postup 

Ztracené bednění suterénu bude z vnější části opatřeno tepelnou izolací. Izolační desky 

ESTRAPOR 150 (tl. 120 mm, EPS) budou na hydroizolační asfaltové pásy přichyceny 

lepením. Tak nedojde k penetraci hydroizolace, která by vznikla při užití mechanických 

kotev. Z vnější strany budou izolační desky opatřeny ochrannou nopovou folií tl. 0,6 mm. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro instalaci tepelných izolací bude zapotřebí řezacích nožů, metr. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice a brýle. 
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Pracovní četa 

1. Izolatér..……….….……………..………….2x 

2. Stavební dělník……………………………1x 

 

2.5.4.  Tepelná izolace střechy 

Postup 

Strop podkroví a šikmé části střech budou zaizolovány pomocí minerální vaty ISOVER 

UNIROL PROFI, tl. 160 mm. Pásy izolace nebudou ke krokvím nijak kotveny. Jejich fixace 

bude zajištěna tak, že vkládané pásy budou širší o 2 cm než je rozpětí krokví. Pod krokvemi 

bude další vrstva tepelné izolace o tloušťce 60 mm. Izolace bude opatřena parotěsnou 

zábranou na spodním líci a difuzní folií na horním líci krokví. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro instalaci tepelných izolací bude zapotřebí řezacích nožů, metr. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice a brýle. 

 

Pracovní četa 

1. Izolatér..……….….……………..………….2x 

2. Stavební dělník…………………………..1x 

 

2.5.5. Tepelná izolace stropu garáže 

Postup 

Strop garáže bude nad sádrokartonovým obkladem izolován deskami z minerální vlny 

Rockmin Plus, tl. 140 mm. Izolace bude umístěna mezi trámi pomocí lanek přichycených 

k trámům. Další vrstva izolace bude pod trámy, na ocelovém roštu SDK podhledu. Izolace 

bude opatřena difuzní folií na spodním líci a parotěsnou zábranou na horním líci trámů.  

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro instalaci tepelných izolací bude zapotřebí řezacích nožů, vodováha, metr. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice a brýle. 

  



44 
 

Pracovní četa 

1. Izolatér..……….….……………..………….2x 

2. Stavební dělník…………………………..1x 

 

2.6. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

2.6.1.  Návaznost na předchozí etapy 

Před prováděním stropních vodorovných konstrukcí musí být dokončeny svislé konstrukce 

daného podlaží. Musí se počkat na zatvrdnutí betonu ztraceného bednění stěn suterénu a 

na zatvrdnutí betonového věnce stěn 1. NP. Beton musí mít min 70% své pevnosti. 

Pevnost zkontroluje stavbyvedoucí pomocí Schmidtova aparátu. Stěny musí být rovné a 

především horní líc stěn v jedné rovině. Plochy na které se budou klást vodorovné 

konstrukce musejí být zbaveny nečistot. 

 

2.6.2.  Strop suterénu 

Postup 

Na horní líc zdiva se položí těžký asfaltový pás. Tento pás bude sloužit jako akustická 

izolace proti přenášení otřesů do svislých konstrukcí. Pás bude položen pod budoucí věnec 

a stropní panely, ne však v místě izolace věnce. Keramické stropní nosníky Porotherm POT 

400/902 se umístí na stěny suterénu dle projektové dokumentace. Rozpětí nosníků bude 

625 mm a uložení min. 125 mm. Nosníky je nutno při pokládání podepřít vodorovnými 

hranoly se sloupky. Osová vzdálenost podpor nesmí překročit 1,5 m. Mezi nosníky se 

kladou na sucho keramické vložky MIAKO 19/625 PTH. Provede se nadbetonávka spolu 

s betonáží věnce. Nadbetonávka se vyztuží KARI sítí s oky 150 x 150 mm a tloušťky 5 mm.  

V místě vetknutí monolitické terasy bude pro věnec použito nosníků ISOCORB, jejichž 

výztuž se zabetonuje do nadbetonávky stropu. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Pro dopravení betonu nadbetonávky bude použit pásový dopravník poskytnutý 

dodavatelem betonu. Pro jeho zhutnění bude použita  vibrační lišta Atlas Copco BV 30. 

Na realizaci stropní konstrukce budou pracovníci potřebovat kladivo, gumovou paličku, 

metr, vodováhu, dřevěné klínky. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice, brýle a přilba. 
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Pracovní četa 

1. Zedník...……….….……………..………….2x 

2. Betonář……………………………………….1x 

3. Tesař/lešenář……………………………..1x 

4. Stavební dělník……………………………2x 

 

2.6.3. Strop 1. NP 

Postup 

Dřevěné trámy (200/120 mm) se umístí na ztužující věnec dle projektové dokumentace. 

Horní záklop bude z fošen tl. 40 mm. Strop bude bez podbití. V garáži se provede 

z bezpečnostních důvodů podhled ze sádrokartonu a minerální vaty s požární odolností 30 

minut. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Na realizaci stropní konstrukce budou pracovníci metr, vodováhu. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice, brýle a přilba. 

 

Pracovní četa 

1. Tesař.....……….….……………..………….3x 

2. Stavební dělník……………………………2x 

 

2.6.4.  Monolitická balkonová deska 

Postup 

Současně s výrobou stropu nad suterénem proběhne konstrukce balkonu. Vetknutá 

monolitická balkonová deska se vytvoří jako konzola pomocí bednění. Deska bude křížem 

vyztužená pomocí výztuže vytvořené na staveništi a umístěné do bednění. Pro zabránění 

vzniku tepelných mostů se použijí nosníky ISOKORB, které jsou pro tento účel navrženy. 

Výztuže nosníků Isokorb na vnitřní straně budou pro zajištění nosnosti zabetonovány.  

Po napojení nosníků ISOKORB se přejde k betonáži samotné desky betonem C12/15 XC1. 

 

Pro dopravení betonu bude použit pásový dopravník poskytnutý dodavatelem betonu. Pro 

jeho zhutnění bude použita  vibrační lišta Atlas Copco BV 30. 

Na realizaci stropní konstrukce budou pracovníci potřebovat kladivo, gumovou paličku, 
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metr, vodováhu, bednění. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice, brýle a přilba. 

 

Pracovní četa 

1. Železář……………………………………….2x 

2. Betonář……………………………………….1x 

3. Tesař/lešenář……………………………..2x 

4. Stavební dělník……………………………2x 

 

2.6.5. Výstupní kontrola 

Kontrolují se věnce, jejich rovinnost a celistvost. To samé se také kontroluje u monolitické 

balkonové desky po odbednění. U stropu suterénu se kontroluje kvalita zálivky. U obou 

stropů bude zkontrolovaná celoplošná rovinnost. O provedené kontrole a provedených 

pracích se zanese záznam do stavebního deníku 

 

2.7. KROV 

2.7.1.  Návaznost na předchozí etapy 

Před započetím tvorby konstrukce krovu musí být hotovy všechny zastřešované svislé 

konstrukce, včetně komínu. Musí být vytvořen ztužující věnec, na který budou osazovány 

pozednice a také štítové stěny. Věnec musí dosahovat 70% krychelné pevnosti, což 

odpovídá tří denní technologické pauze. Na věnci budou nataveny hydroizolační asfaltové 

pásy. 

 

2.7.2. Vázaný dřevěný krov sedlové střechy 

Všechny prvky a tesařské spoje budou zhotoveny přímo na místě. Vzhledem k velikosti 

použitých prvků nebude použito mechanizace, ale prvky se budou na místo usazovat 

ručně. Všechny prvky se před použitím a zabudováním naimpregnují a opatří nátěrem 

proti škůdcům. 

 

Pozednice 

Na atikový věnec se v podélném směru osadí pozednice pomocí chemických kotev. 

Pozednice budou osazeny pouze na stěny v podélném směru domu, respektive na stěny 

rovnoběžné s vozovkou. Kotvy se zbudují tak, že se v daných intervalech (dle projektové 
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dokumentace) pozednice provrtají až do věnce. Otvor se vyčistí a vyplní chemickou 

kotvou. Spolupůsobení pozednice a atikového věnce bude dosaženo po osazení závitové 

tyče(M12) do otvoru. 

 

Vrcholová vaznice 

Vrcholová vaznice bude podepřena pomocí sloupků a štítových stěn. 

 

Krokve 

Krokve budou na pozednici osedlány a fixovány pomocí ocelového úhelníků (tvaru L) 

z obou stran krokve. Úhelníky se spojí závitovou tyčí (M8). V místě osedlání hřebenové 

vaznice bude krokev k vaznici připojena kolmo natlučeným hřebíkem (délka 250 mm).  

Ve styku krokví při vrcholu budou tyto krokve spojeny pomocí ocelového svorníku. Jejich 

vrcholový konec bude upraven tak, aby do sebe krokve zapadly a daly se spojit v jedné 

rovině. 

 

Hambálky 

Hambálky – kleštiny, se vytvářejí z dvojitých profilů, na každé straně připevněny ke krokvi 

závitovou tyčí. Hambálky budou podbity záklopem z nehoblovaných desek. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky, bezpečnostní ochranné pomůcky 

Dřevěné prvky budou na stavbu dopraveny pomocí nákladního automobilu, umisťovány 

však budou ručně, bez použití mechanizace. 

Na realizaci konstrukce krovu budou pracovníci potřebovat motorovou pilu, tesařská 

kladiva, metry, vodováhy, dláto, pilku na dřevo. 

Pracovníci musí být vybaveni povinnými osobními bezpečnostními pomůckami – pracovní 

oděv a obuv, ochranné rukavice, brýle a přilba. 

 

Pracovní četa 

1. Tesař……………………………………………3x 

2. Stavební dělník…………………………….2x 
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2.7.3. Výstupní kontrola 

Stavbyvedoucí vizuálně zkontroluje přítomnost všech prvků a zda nejsou poškozeny. 

Důkladná kontrola musí proběhnout u správnosti provedení spojů. V neposlední řadě se 

kontroluje i impregnace všech prvků. O provedené kontrole a provedených pracích se 

provede záznam do stavebního deníku. 
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Tato část bakalářské práce řeší časové rozvržení prací a potřebu finančních zdrojů v dílčích 

časových úsecích výstavby. 

 

Časový plán se nachází v samostatné příloze této bakalářské práce – Příloha 02 Časový plán 

prací. Plán je tvořen základními stavebními položkami. Objemy prací pro vypracování plánu 

jsem přejal z programu Build Power S. Objemy pro práce, jež nebyly zahrnuty v rozpočtu 

hrubé stavby, jsem zjistil pomocí hodinové produktivity na pracovníka – propočet dle THÚ. 

 

Finanční plán se nachází v samostatné příloze této bakalářské práce – Příloha 03 Finanční 

plán. Tabulku tvoří základní stavební položky, jejichž ceny jsou rozvinuty na časové ose dle 

potřeby. Ceny pro jednotlivé položky jsem přejal z programu Build Power S. Ceny položek, 

jež nejsou řešeny v rozpočtu hrubé stavby, jsem získal dle rozpočtového ukazatele 

stavebních objektů pro rok 2017. Vedlejší rozpočtové náklady pak podle Soustavy sazeb 

rychlého rozpočtování RYRO. 

 

Pro konkrétnější finanční ohodnocení jsem poptal u firmy STAPPA mix Brno, s.r.o. a DITON, 

s.r.o. Tyto firmy jsou dodavateli materiálů, který tvoří největší podíl použitých materiálů pro 

konstrukci základů, jež v této bakalářské práci rozebírám podrobněji.  

Nabídky jsou v samostatných přílohách bakalářské práce. Jedná se o: Příloha 04 Diton s.r.o. 

– kalkulace ztraceného bednění a Příloha 05 Stappa mix Brno, s.r.o. – kalkulace dodávky 

betonu.  
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4.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE STAVENIŠTNÍHO PROVOZU 

Základní koncepce staveništního provozu je řešena dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o 

dokumentaci staveb; příloha č. 5; bod B8 – Zásady organizace výstavby; odrážky a) – n). 

 

4.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění  

Spotřeba vody 

Ošetřování betonových směsí 

Množství betonu:  Základové pasy PB   –  7,27 m3 

    Základové pasy ŽB   – 7,42 m3 

    Základová deska ŽB – 9,55 m3 

       Ʃ 24,24 m3 

Spotřeba vody: 200 l/m3 

Spotřeba: 24,24 x 200 = 4848 l 

 

Stavební buňky 

Průměrný počet přítomných dělníků: 7 

Spotřeba vody: 100 l/osoba (hygiena + sprchování) 

Spotřeba: 7 x 100 = 700 l 

 

Spotřeba vody celkem: 4848 + 700 = 5548 l 

 

Voda bude k staveništním buňkám vedena pomocí plastových trubek DN 20. 

 

Spotřeba elektrické energie 

Stroj / nástroj     Příkon 

Ponorný vibrátor Atlas Copco AME 1600  1600 W 

Úhlová bruska Bosch GWS 22 – 230 JH  2200 W 

Míchačka Hecht 2116      500 W 

        Ʃ 4300 W  

Spotřeba celkem: 4,3 kW  

 

Na staveništi bude zhotoven dočasný staveništní elektrorozvaděč. Elektrorozvaděč bude 

napojen na přípojku elektrického napětí vedené zemí. 
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4.1.2. Odvodnění staveniště 

. Odvodnění dočasných objektů zařízení staveniště bude realizováno vsakováním na 

pozemku. 

 

4.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd a výjezd na staveniště je napojen přímo na hlavní komunikaci ulice Havraní. Jedná se 

o vozovku na šíři pro dvě vozidla. Vzhledem k lokalitě je tato vozovka málo frekventovaná. 

Jedná se o jedinou přístupovou cestu na pozemek. 

Před vytvořením zařízení staveniště bude na pozemku již zřízeno napojení na technické 

sítě pomocí nově zbudovaných přípojek. Budou vytvořena přípojná místa pro napojení 

rozvaděče elektrické energie a pro napojení dočasných stavebních objektů zařízení 

staveniště na vodovodní řád. Zhotovena bude na hranici pozemku taktéž kanalizační 

šachta pro napojení objektů zařízení staveniště a později i realizovaného objektu. 

 

4.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Výstavba nebude nijak zatěžovat okolí. Veškeré stavební práce budou probíhat na 

pozemku stavebníka, včetně skládek materiálu a deponie. Hlukové a prachové zatížení 

nepřekročí v žádné fázi výstavby povolené limity. Maximální limity hluku v chráněných 

vnitřních prostorech staveb jsou 40 dB. Hygienické limity v chráněných venkovních 

prostorech staveb jsou pro hluk ze stavební činnosti 55 dB. Hygienické limity jsou dále 

upravovány pomocí korekcí. Pro stavební činnost probíhající mezi sedmou hodinou ranní a 

jednadvacátou hodinou večerní je to + 15 dB. Vzhledem k druhu lokality, veskrze budovy 

sloužící pro bydlení, budou práce na staveništi probíhat v rozmezí 8.00 – 18.00. Během 

výstavby budou dodržovány všechny nařízení a vyhlášky týkající se ochrany okolí 

staveniště a provádění staveb. V případě zvýšené prašnosti nebo hlučnosti procesu, které 

nelze omezit, bude prováděcí firma o této skutečnosti předem informovat sousedy, jichž 

se bude omezení týkat. 

Staveniště bude po celém svém obvodu oploceno pro zabránění vniku cizích osob.  

Ze dvou stran bude využito plotů sousedů. Ty budou opatřeny textilní plachtou proti 

poničení. Na hranicích pozemku, které již nejsou oploceny, bude umístěno dočasné 

pronajaté oplocení. 
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4.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin  

Na pozemku se nevyskytují žádné původní objekty, které by vyžadovaly demolici.  

Na pozemku se také nevyskytují žádné stromy vyžadující kácení. Bude však zapotřebí 

odstranit případné náletové křoviny. Vzhledem ke stavu terénu nebude zapotřebí asanací. 

Na pozemek nebudou vjíždět žádná vozidla, nebo pouze výjimečně. Pro zabránění 

znečištění přilehlých komunikací, jim budou před výjezdem očištěny podvozky a 

pneumatiky, případně další možné zdroje znečištění. 

 

4.1.6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro staveniště bude žádáno o dočasný zábor. Jedná se o přilehlou parcelu 2222/1, jejímž 

vlastníkem je Statutární město Brno. Parcela je tvořena zeleným pásem, ležícím mezi 

parcelou stavebníka a vozovkou ulice Havraní. Parcelu tvoří pás souběžný s vozovkou po 

délce celé ulice. Pro zábor bude žádán pouze pás o šířce rovnající se šířce pozemku 

stavebníka. Celková plocha požadovaného záboru je 83,6 m2. Zelený pás bude sloužit pro 

zařízení staveniště. 

Chodník pro pěší, se nachází na druhé straně vozovky.  

Pro staveniště nebudou zřizovány žádné trvalé zábory. 

 

4.1.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace  

Nakládání s odpady a jejich likvidace je popsáno v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., se odpady na staveništi dělí dle Katalogu odpadů, a je u nich 

popsán způsob likvidace. 

 

Pro směsný komunální odpad bude přistaven kontejner. U ostatních odpadů není 

předpokládáno velké množství, proto budou umisťovány do pytlů a průběžně odváženy na 

místo likvidace. 
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Tabulka č. 1 – Odpady vzniklé vlivem výstavby 

KATALOGOVÉ 
ČÍSLO 

DRUH ODPADU LIKVIDACE 

15 01 01 Papírové lepenky a obaly Sběrný dvůr 

17 01 01 Beton Recyklační dvůr 

17 01 02 Cihly Recyklační dvůr 

17 02 01 Dřevo Spalovna 

17 02 03 Plasty Sběrný dvůr 

17 04 05 Železo a ocel Sběrný dvůr 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03 
Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad Skládka 

    

  Vlastní stavbou nebudou vznikat žádné odpady nebo emise, které by zapříčinily 

znehodnocení a znečištění půdy. Všechny odpady budou řádně recyklovány a likvidovány 

 

4.1.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm a uložena na deponii v maximální výšce 1,5 m.  

Po dokončení stavby bude opět použita na terénní úpravy. Veškerá vykopaná zemina 

bude uložena na staveništi (skládka do výšky maximálně 2,5 m) a použita pro zásypy a 

zvýšení terénu v přilehlém okolí stavby. Poloha deponie je zobrazena ve výkresu Zařízení 

staveniště 

 

Deponie: 

Objem ornice: 72,2 m3 

Objem vykopané zeminy: 125,51 m3 

 

4.1.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Výstavba objektu bude prováděna tak, aby bylo v co největší míře zamezeno znečištění 

okolí a vzniku rušivých elementů jako hluk a prach. Nesmí dojít ke znečištění podloží 

jakožto ani podzemní a podpovrchové vody vlivem průsaku škodlivých látek, především na 

ropné bázi. V případě nutnosti budou automobily vyjíždějící ze staveniště očištěny aby 

neznečistily vozovku. 

 

Práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ( nařízení nahrazuje původní nařízení vlády č. 

272/2011 Sb.). 
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V souladu s tímto nařízením budou provedena následující opatření: 

- práce budou probíhat ve stanovených hodinách, 8.00 – 18.00, a to pouze v pracovní dny. 

O víkendech je práce zakázána. 

- práce budou prováděny tak, aby nebyly zbytečně vytvářený vysoké hladiny zvuku 

- všechny stroje, jichž nebude momentálně potřeba pro výkon práce budou ihned 

vypnuty. To platí především pro stroje s hlučným provozem. 

 

Nadměrnému vzniku prašnosti bude zamezeno pomocí následujících opatření: 

- zachovávání pořádku na pracovišti 

- kropením materiálů a povrchů, u kterých to lze a které generují prach 

- čištění vozů které vyjíždějí ze staveniště, pokud jsou znečištěny 

 

S odpady je nutno nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech; a vyhlášky 381/2001 

Sb., která stanovuje kategorii odpadu a seznam nebezpečných odpadů. 

 

4.1.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů  

 

Po staveništi budou na patřičných místech rozestavěny příslušné cedulky.  Tyto cedulky 

budou rozmístěny na oplocení a na všech místech, jež požadují výstrahu, doporučení nebo 

upozornění. Zvlášť musí být označen hlavní uzávěr vody a vypínač přísunu elektrické 

energie na staveništi. 

Typy cedulek: 

Zákazové cedulky: 

Obr.č.1 Zákaz vstupu na staveniště 

 

Zdroj: www.e-safetyshop.eu 

http://www.e-safetyshop.eu/
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Příkazové cedulky: 

Obr. č.2 Příkazové cedulky 

 

Zdroj: www.e-safetyshop.eu 

Výstražné cedulky: 

Obr. č.3 Výstražné cedulky 

 

Zdroj: www.e-safetyshop.eu 

Informativní cedulky: 

Obr. č. 4 Informativní cedulky  

 

Zdroj: www.e-safetyshop.eu 

http://www.e-safetyshop.eu/
http://www.e-safetyshop.eu/
http://www.e-safetyshop.eu/
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Všechny osoby vyskytující se na staveništi musí být bezpodmínečně a prokazatelně 

seznámeny se zásadami BOZP a PO. O seznámení s předpisy bude veden záznam, který 

bude podepsán každou osobou vyskytující se na staveništi. Protokol bude uložen ve 

stavebním deníku.  

 

Práce na staveništi budou probíhat dle následujících předpisů: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

  • Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

  • Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

  • Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 

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

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

  

c) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

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

prostředí 

 

e) Nařízení vlády č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 

f) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

g) Vyhláška č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 

h) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

i) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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4.1.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Stavba není navržena pro účely bezbariérového používání, proto nejsou zapotřebí žádné 

úpravy. V okolí se nenachází žádné stavby, jež by byly stavbou dotčeny a vyžadovaly 

úpravu pro bezbariérové užívání. 

 

4.1.12. Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Staveniště bude řádně označeno tak, aby umožňovalo co nejbezpečnější chod na přilehlé 

komunikaci. Pro umožnění bezproblémového vjezdu a výjezdu ze staveniště, bude na obě 

strany, deset metrů od výjezdu umístěna značka „ZÁKAZ ZASTAVENÍ“ a to v obou 

směrech. Pro včasné upozornění řidičů na případné dopravní komplikace bude minimálně 

15 m od vjezdu umístěna dopravní značka „VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“. Na samotné bráně 

vjezdu bude umístěna značka „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL“ s dodatkovou tabulí 

„MIMO VOZIDEL STAVBY“ 

Použité dopravní značky: 

Obr. č.5 Použité dopravní značky 

 

Zdroj: www.e-safetyshop.eu , www.pteni.cz 

 

4.1.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek pro provádění. Jedno se o 

novostavbu rodinného domu, stavba tedy nebude prováděna za provozu, ani na ni 

nebudou působit žádné vnější vlivy. 

 

4.1.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Postup výstavby je graficky znázorněn v příloze Příloha 02 Časový plán prací..  

S ohledem na co nejefektivnější a nejrychlejší výstavbu, se budou práce u nichž je to 

možné překrývat a probíhat simultánně. Časový plán by měl být pokud možno dodržen.  

Ke zdržení může dojít v případě nepříznivých klimatických podmínek či zásahu vyšší moci. 

Podmínky zdržení prací a případné penalizace jsou předem dohodnuty a odsouhlaseny, jak 

na straně dodavatele tak na straně stavebníka, a jsou uvedeny ve smlouvě o dílo. 

http://www.e-safetyshop.eu/
http://www.pteni.cz/
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Významné milníky v procesu výstavby: 

- Zemní práce – červenec 2017 

- Základové konstrukce – červenec 2017 

- Hydroizolace – červenec 2017 

- Svislé konstrukce – srpen 2017 

- Vodorovné konstrukce – srpen 2017 

- Tepelné izolace – srpen 2017 

- Krov + Krytina – říjen 2017 

- Úpravy povrchů (omítky, obklady) – prosinec 2017 

- Vnitřní rozvody kanalizace, plynu, vody, elektřiny; kompletace elektrických rozvodů – 

listopad 2017 

 

4.2. OSTATNÍ NÁLEŽITOSTI ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Orientační velikost staveniště 

 

Fo= z+n*h = 100 + 0,16 * 207 =133,1 m2 

 

základní plocha – z =100 m2 

normativ plochy – n = 0,16 m2/t 

hmotnost stavby – h= objem objektu * 0,3 = 690 * 0,3 = 207 t 

 

Plocha staveniště: 361 m2  361 m2 

Zastavěná plocha: 102,5 m2  102,5 m2 

      258,5 m2 

Stavebník má k dispozici pozemek o výměře 361 m2. Bez budoucí zastavěné plochy ( 102,5 

m2 ) zbývá 258,5 m2. Dle výpočtu je orientační velikosti staveniště, kde minimální 

požadovaná plocha je 133,1 m2, nenastane problém s nedostatkem ploch pro zařízení 

staveniště. 
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Skladovací plochy 

 

Dovezený beton bude čerpán rovnou do konstrukcí. Palety s tvárnicemi ztraceného 

bednění a palety s broušenými cihlami budou skladovány pomocí hydraulické ruky 

z nákladních aut přímo do pater. Dováženy budou po jednotlivých etapách. 

 

Zbylý materiál většího charakteru, jako výztuže do monolitických konstrukcí, bednění a 

dřevěné prvky pro vodorovnou konstrukci a krov budou ihned po dovezení smontovány  

a použity. 

 

Materiál menšího charakteru bude skladován v uzamykatelném skladu umístěném na 

staveništi. Sklad je tvořen kontejnerem Kombi BK2/LK2 od firmy TOI TOI. Kontejner 

z poloviny tvoří sklad s uzamykatelnými dveřmi na celou šířku kontejneru. Druhá polovina 

kontejneru tvoří šatnu pro pracovníky. Buňka bude napojena na vnitrostaveništní rozvod 

elektrické energie. 

Vnitřní vybavení skladové části tvoří 1x zářivka a 2x el. zásuvka (230/380 V). 

Technická data kontejneru Kombi BK2/LK2: - výška:2830 mm 

       - šířka: 2438 mm 

       - délka: 6058 mm 

       - el. přípojka: 380 V / 32 A 

Obr. č. 6 Stavební kontejner Kombi BK2/LK2 

 

Zdroj: www.toitoi.cz 

  

https://www.toitoi.cz/
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Šatna 

Jako šatna bude sloužit druhá polovina kontejneru Kombi BK2/LK2 od firmy TOI TOI. 

Buňka bude napojena na vnitrostaveništní rozvod elektrické energie. 

Vnitřní vybavení obytné části tvoří 1x elektrické topidlo, 3x el. zásuvka, okno s kovovou 

mříží, lavičky a prostory pro uložení osobních věcí pracovníků. 

Technická data kontejneru Kombi BK2/LK2 viz předchozí bod. 

 

Sociální zařízení 

 

Sociální zařízení bude řešeno pomocí jedné mobilní buňky. Buňka bude napojena na 

vnitrostaveništní rozvod elektrické energie a vody. Kanalizační potrubí bude napojeno  

do kanalizační šachty. Buňka bude od firmy TOI TOI, typ SK4. Z důvody úspory místa na 

staveništi, bude buňka umístěna do druhého patra na buňku obsahující sklad a šatnu. 

Přístup k ní bude přes systémové schodiště po straně spodní buňky. 

Obr. č. 7 Stavební kontejner SK4 

 

Vnitřní vybavení: 

- 1x elektrické topidlo 

- 1x sprchová kabina 

- 2x umývadlo 

- 1x pisoár 

- 1x toaleta 

- 1x boiler (80 litrů) 

 

Technická data: 

výška: 2800 mm 

šířka: 2438 mm 

  Zdroj: www.toitoi.cz     délka: 3000 mm 

         el. přípojka: 380 V / 32 A 

                         přívod vody: 3/4“ 

                         odpad: potrubí DN 100 

  

https://www.toitoi.cz/
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Oplocení 

Strany pozemku kolmé k vozovce jsou již oploceny ploty sousedů. Toto oplocení bude 

využito po domluvě s vlastníky a zabezpečeno proti poškození pomocí stínící plachty 

umístěné ze strany stavebníka.  

Obr. č. 8 Ochrana plotu sousedů pomocí plachty 

 

Zdroj: www.swisshobby.cz 

 

Oplocení na hranicích pozemků rovnoběžných s vozovkou bude provedeno pomocí 

pronajatého dočasného oplocení. 

Dočasné dílcové oplocení bude provedeno pomocí oplocovacíh polí (3,5 m x 2 m) 

osazených do betonových patek (0,61 m x 0,22 m). Jednotlivá pole budou k vzájemně 

propojena pomocí spojek , čímž se zabrání odtažení a následnému možnému vniknutí na 

pozemek.  Brána bude tvořena dvojicí polí, které k sobě budou spojeny řetězem se 

zámkem. 

Obr. č. 9 Mobilní oplocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: www.tempoline.cz  

http://www.swisshobby.cz/
http://www.tempoline.cz/mobilni-oploceni-pronajem-oploceni-oploceni-stavby-pronajem-zabran-o-projektu-tempoline.htm
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Zpevněná plocha 

 

Pro usnadnění pohybu nákladního auta a auto – domíchávače v prostoru stavby, bude 

v místě ,kde se budou vyskytovat a odkud budou provádět skládání materiálu a čerpání 

betonu, vytvořena zpevněná plocha. Zpevněná plocha bude vytvořena pomocí stavebního 

betonového recyklátu, frakce 8 – 50 mm, uloženého na geotextilii 300 g/m2. Poloha 

zpevněné plochy viz Příloha 01 Zařízení staveniště.   
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Tato část bakalářské práce je součástí položkového rozpočtu, zpracovaného v programu 

BuildPower S, který je uveden v samostatné příloze této bakalářské práce (Příloha 06 

Rozpočet hrubé stavby)  
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6.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

6.1.1. Obecné informace o stavbě 

Informace o stavbě 

Předmětem stavby je novostavba rodinného domu v Brně – Černovicích, ulice Havraní, 

okres Brno – město. Jedná se o částečně podsklepenou stavbu s přízemím a obytným 

podkrovím, zastřešeno šikmou – sedlovou střechou. Součástí stavby bude garáž pro jedno 

auto a velký balkon orientovaný na severozápad - směrem do zahrady. Zahrada se bude 

nacházet se za budovou směrem od vozovky. Balkon bude vynesen konzolově, bez jiných 

podpěrných prvků. 

 

Informace o pozemku 

Projekt rodinného domu je situován na parcelách č. 2712/231 a 2712/232 v k.ú. č.611263 

Černovice. Parcely jsou vedeny jako orná půda. Sousední pozemky v jedné linii s vozovkou 

jsou již zastavěné. Nachází se na nich rodinné domy. Sousedící pozemek směrem od 

vozovky je nezastavěný a vedený jako orná půda. Pozemek stavebníka má tvar čtverce, 

směrem od vozovky se svažuje. Nenachází se na něm žádné stávající objekty, ani vzrostlé 

dřeviny.  

Přístup k pozemku je z veřejné komunikace ulice Havraní, ze které bude také umožněn 

vjezd a vstup na pozemek. 

Na pozemek jsou přivedeny inženýrské sítě pomocí nově zbudovaných přípojek 

z veřejných inženýrských sítí, nacházejících se převážně pod vozovkou ulice Havraní. 

Oplocený bude ze dvou stran oplocením sousedů z pletiva osazeného do železných 

sloupků posazených do betonové patky. Zatím neoplocené hrany pozemku budou 

oploceny pomocí pronajatého dočasného oplocení, skládajícího se z oplocovacích polí 

posazených do přemístitelných betonových patek. 

 

Dispoziční řešení 

Jedná se o trvalou stavbu. Objekt je navržen pro účel trvalého bydlení rodiny stavebníka. 

Stavba nebude využívána k žádným jiným účelům, ať už výrobním, poskytování služeb aj. 

Budova má rozměry 12,0 m x 9,5 m. Delší strana rovnoběžná s vozovkou. V přízemí se 

nachází šatna, zádveří, chodba, WC, obývací pokoj, kuchyně s jídelnou a garáž přístupná 

z chodby. V podkroví se pak nacházejí tři pokoje, koupelna, WC a půda. Objekt bude 
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prosvětlen pomocí několika oken, francouzského okna v obývacím pokoji, dvěma vikýři  

a střešním oknem v koupelně. 

 

Materiálové řešení objektu 

Obvodová stěny suterénu jsou vyzděny z tvarovek ztraceného bednění a zality betonovou 

směsí C12/15 XC1. Obvodové – nosné stěny jsou vyzděny z broušených keramických bloků 

od firmy Porotherm. Použity jsou cihly Porotherm 38 T Profi, jejichž vnitřní dutiny jsou 

z výroby vyplněny izolačním materiálem a samy o sobě tak fungují jako tepelná izolace 

objektu. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z Porotherm 30 Profi. Vnitřní nenosné – příčky, 

jsou vyzděny z Porotherm 11,5 Profi v přízemí a zhotoveny ze sádrokartonových desek 

Knauf v podkroví. Překlady jsou použity systémové a to jak vysoké Porotherm KP 7, tak 

ploché KP 11,5 s nadezdívkou. Krytinu dřevěného vázaného krovu tvoří betonová krytina 

od firmy Bramac. 

 

6.1.2.  Obecné informace o procesu 

Příprava na staveništi 

Na staveniště bude dovezou materiály, z něhož bude zhotoveno bednění železobetonové 

části základu. Přiveze se ocelová výztuž a zajistí se, aby nepřišla do styku s vodou. Nebude 

se klást přímo na zem a zakryje se plachtou. Palety ztraceného bednění budou dovezeny 

až přímo před použitím a pomocí hydraulické ruky budou umístěny do pozic tak, aby co 

nejvíce usnadnily následnou výstavbu. 

 

6.2. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před převzetím pracoviště pro provedení základových konstrukcí musí být provedena  

a dokončena etapa zemních prací a pozemek být řádně oplocený pro zamezení vstupu 

nepovolaných osob. Musí být zkontrolována kvalita a přesnost provedení zemních, 

zejména pak správná poloha a hloubka výkopů dle projektové dokumentace. Přípojky 

inženýrských sítí už musí být před touto etapou hotovy. Základová spára musí být 

začištěna. Při předání pracoviště toto zkontroluje stavbyvedoucí a o předání se zapíše 

záznam do stavebního deníku spolu s protokolem o předání a převzetí pracoviště. 
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6.3. MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

6.3.1.  Materiály 

Základové konstrukce budou v půdorysu tvořeny třemi různými způsoby. V podsklepené 

části bude základová železobetonová deska spojená s železobetonovými pasy. Tyto pasy 

budou použity v základech s nejhlouběji položenou základovou spárou, tj. -3,700 m 

vzhledem k relativní 0,000 m stavby. Prováděny budou pomocí bednění. Na tyto pasy 

budou ve výšce -2,800 m napojeny základy ze ztraceného bednění. 

Ostatní pasy ( s jinou hloubkou základové spáry než -3,700 m) budou zhotoveny z tvárnic 

ztraceného bednění usazených na podkladu z prostého betonu vylitého přímo do 

základových rýh. Pro zhotovení základů bude použit beton C 12/15 XC 1, betonářská 

výztuž B 500B a tvárnice ztraceného bednění tloušťky 400 mm. 

 

Beton C12/15, konzistence S3  

Pevnost v tlaku krychelná/válcová: fck= 15 MPa / 12 MPa 

Konzistence: S3 – čerpatelný, ověřena zkouškou sednutí kužele (rozlití bet. 100 ~ 150 mm) 

Celkem: 

PB: 0,4 * 0,6 * 29,56  = 7,09 m3 

ŽB: 0,6 * 0,6 * 7,09  = 7,09 m3  

Deska: 0,3 * 4,14 * 7,34  = 9,09 m3 

      23,28 m3 (+ 10% ztratné) => 26 m3 

 

Tvárnice Diton Ztracené bednění 40 

Rozměry: 500x400x250 (dxšxv) mm 

Spotřeba: 8 ks/m2 

Potřeba v m2 (dxv): 72,24 

Ks na paletě: 30 

Celkem : 70,24 * 8 = 561,92 ks ≐ 562 ks =>  562/30 = 18,73 palet ≐ 19 palet 

 

Beton do ztraceného bednění  

orientační spotřeba betonu do tvárnic ztraceného bednění Diton (výška 250 mm, šířka 400 

mm) = 0,035 m3/kus 

Ks tvárnic: 562 

Celkem: 562 * 0,035 = 19,67 m3 
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Betonářská výztuž B 500B, Ø12 mm 

Min. mez kluzu: fyk=500 MPa 

Dodávána v tyčích 

Spotřeba: 2x Ø12 mm v každé vrstvě ztraceného bednění, 6x v ŽB pásech 

Celková spotřeba: 663 m 

Výpočet: 

a) ztracené bednění 

Ozn.* Počet vrstev Délka v m [m] 

-1,6 4,2  7,26  30,49 

-2,2 6,6  13,61  89,82 

-2,8 9,0  1,77  15,88 

-3,1 10,2  6,27  63,84 

-3,7 10,6  7,66  80,84 

      280,93 m 

280,93 * 2 = 561,86(ztratné+překrývání = 5%) => 561,81 * 1,05 = 589,95 ≐ 590 m 

 

*pomocné označení pomocí hloubky ZS. Z důvodu rozdílných hloubek založení první vrstvy 

ztraceného bednění je nutné počítat i použitou výztuž zvlášť, jelikož v každém oddílu 

s jinou hloubkou založení bude její spotřeba na běžný metr vyšší vzhledem k většímu 

počtu vrstev ztraceného bednění. 

 

b) ŽB základové pasy 

délka:  11,48 m 

11,48 x 6 =68,85 m (ztratné+překrývání = 5%) => 68,85 * 1,05 = 72,29 ≐ 73 m 

 

KARI síť 

Tloušťka: 8 mm 

Oka: 150 x 150 mm 

Vyztuženo při horním i dolním okraji 

Rozměry: 2 x 3 m ( 6 m2) 

Plocha desky: 30,39 m2 

Celková spotřeba: 

30,39 * 2 = 60,78 m2  

=> 60,78/6 = 10,12 ks (ztratné+překrývání = 10%) => 11,14 ks ≐ 12 ks 
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Vázací drát, Ø 8mm:     100 m 

Distanční plastové podložky, krytí 30 mm: 100 ks   

Páska hromosvodu zemnící:    55 m 

 

Rámové bednění Frami Xlife – ŽB základové pasy 

bedněná plocha pásů: 19,70 x 0,6 x 2 (d x v x 2 stěny) = 23,64 m2 

 

Rámový prvek Frami Xlife 0,90 x 1,20 m  44 ks 

Opěra bednění 340 IB     22 ks 

Rychloupínač Frami    40 ks 

 

Tradiční dřevěné bednění základové desky. Zhotoveno z fošen 

bedněná plocha desky: (7,34 *0,6 + 4,14 * 0,6 ) *2 = 13,78 m2 

 

6.3.2.  Doprava 

Primární doprava 

Betonová směs bude na staveniště dovezena auto-domíchávačem firmy STAPPA Mix Brno, 

spol. s.r.o. z betonárky v Heršpické ulici. Firma byla zvolena proto, že se nachází v malé 

vzdálenosti od staveniště, přesněji 5,2 km. Auto-domíchávač je na podvozku Mercedes. 

Objem bubnu 6m3 a je vybaven dopravníkovým pásem. 

Obr. č.10 Auto-domíchávač Mercedes 

 

Ilustrační fotografie. Zdroj: www.stappa.cz 

http://www.stappa.cz/


75 
 

 

Tvárnice ztraceného bednění, pruty výztuže, bednění a ostatní materiály budou na stavbu 

dopraveny pronajatým nákladním automobilem MAN s hydraulickou rukou. Ložná plocha 

5,4 x 2,45m - možnost naložení deseti europalet, či jiného nákladu o celkové hmotnosti do 

6t. 

 

Obr. č.11. Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 

 

Ilustrační fotografie. Zdroj: www.havlikaspol.cz 

 

 

Při přepravě materiálů se musí dbát na správné a přesné manipulování s materiály. 

Materiály budou, pokud možno zajištěny proti volnému pohybu na korbě. 

 

Sekundární doprava 

Přepravu betonové směsi zajistí pásový dopravník, který je součástí auto-domíchávače. 

Dopravník má maximální dosah 16,5 m. Nejvzdálenější místo betonáže tuto vzdálenost 

nepřesáhne (Viz Příloha 08 Grafické posouzení pásového dopravníku). 

 

Palety ztraceného bednění budou umístěny do požadované pozice pomocí hydraulické 

ruky es samo-vyvažovacím paletovým závěsem. Z palet budou odebírány a umisťovány do 

konstrukce ručně. 

 

http://www.havlikaspol.cz/
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Obr. Č.12. Samo-vyvažovací paletový závěs 

 

Ilustrační fotografie. Zdroj: www.monteco.cz 

 

Ocelové výztuže a KARI sítě se přemístí pomocí řetězových úvazků. 

Obr. č.13 Řetězový úvaz 

 

Ilustrační fotografie. Zdroj: www.tedox.cz 

 

Bednění bude složeno pomocí textilních popruhů Dokamatic 13,0 m 

 

Zemnící pásky, nářadí a ostatní budou přesouvány ručně. 

 

6.3.3.  Skladování 

Ocelová výztuž + Kari sítě 

Ocelové výztuže budou na staveniště dovezeny ve svazcích. Výztuže budou ideálně ihned 

po přivezení ukládány do konstrukce. Výztuž která nebude ihned uložena do konstrukce 

bude skladována tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Pro zabránění styku oceli s vodou a 

tím vznikajícímu poškození se svazky podloží dřevěnými hranoly. Zakryty budou plachtou 

proti případnému dešti. Plachta se k výztuži připevní vázacími drátky. 

U Kari sítí se provede stejné opatření pro zabránění styku výztuže s vodou. 

http://www.monteco.cz/
http://www.tedox.cz/
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Bednění 

Bednění bude na skládce podloženo dřevěnými trámy, aby se zabránilo styku se zeminou. 

Musí se dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k mechanickému poškození. 

 

Veškerý materiál menšího charakteru, nářadí a pomůcky se skladuje v uzamykatelném 

skladu, aby nedošlo k jeho odcizení, poškození, znehodnocení nebo ztracení. Poloha 

uzamykatelného skladu je znázorněna na výkresu zařízení staveniště (Příloha 01 Zařízení 

staveniště). 

 

Skladování betonu není třeba řešit, jelikož dovezený materiál bude vždy ihned zpracován 

přímo z auto-domíchávače 

 

6.4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

6.4.1.  Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba dělníků je určena od 8.00 do 18.00. Pracovníci mají nárok na jednu 

hodinovou přestávku na oběd a také, v průběhu dne,  na dvě přestávky po 15 minutách 

nebo jednu přestávku trvající 30 minut. Pracovní podmínky jsou v souladu se zákonem č. 

262/2006 Sb., zákoníkem práce: část čtvrtá, hlava III, § 88.  

Dodrženo musí být také nařízení vlád č. 272/2011, stanovující maximální přípustné hladiny 

hluku a vibrací a doby expozice těmto vlivům. 

V případě nepříznivých klimatickým podmínek zabraňujících procesu výstavby se práce 

přeruší dokud nedojde ke zlepšení podmínek. 

Všichni pracovníci musí brát zřetel a dbát na svou vlastní bezpečnost, a na bezpečnost 

svých spolupracovníků, dle instruktáže. 

 

6.4.2. Klimatické podmínky 

Beton 

Betonáž může probíhat v rozmezí teplot 5oC – 20oC, přičemž optimální rozmezí je 15oC – 

20oC. Pokud teplota klesne pod 5oC, stavbyvedoucí přeruší práce do doby, dokud to 

podmínky opět neumožní. Alternativou je po domluvě se statikem zažádat u dodávající 

betonárky o přidání plastifikátorů, které umožní obvyklou zpracovatelnost i při nižších 

teplotách. Pokud naopak teplota překročí 25oC, je zapotřebí beton zakrýt tkaninou, která 

beton chrání před vlivy slunečního záření a také stanovit intenzitu kropení pro zabránění 
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nežádoucího vysychání. 

Stavební práce musí být přerušeny, pokud viditelnost klesne pod 30 m a rychlost větru 

dosáhne a překročí 11 m/s. 

Při trvalém dešti není doporučeno provádět práce z důvodu, že déšť může vyplavovat 

z povrchu cementu maltovinu a pokud se jedná o prudký déšť, může také do hloubky 

rozrušit betonovou směs. 

Betonáž by neměla být prováděna na zmrzlé zeminy, jelikož ty po rozmrznutí změní své 

objemové poměry a mohlo by dojít k porušení betonu. 

 

Ztracené bednění 

Na vyzdívání konstrukce  využívající ztracené bednění nejsou kladeny žádné speciální 

teplotní podmínky. Nicméně jsou závislé na podmínkách pro zpracování betonu, kterým  

je toto ztracené bednění vyplněno. Ztracené bednění by v průběhu betonáže nemělo mít 

nižší teplotu než 5oC a nemělo by pod tuto teplotu klesnout ani v následujících 72 

hodinách po vyplnění betonovou směsí. 

Stavební práce musí být přerušeny, pokud viditelnost klesne pod 30 m a rychlost větru 

dosáhne a překročí 11 m/s. 

 

Železářské práce 

Na vytváření a kladení výztužných prvků nejsou kladeny žádné podmínky, jejichž nesplnění 

by zabraňovalo výkonu práce. 

 

6.4.3.  Vybavení staveniště 

Staveniště bude vybaveno přípojkami na inženýrské sítě. El. proud bude dodáván ze 

hlavního staveništního rozvaděče. Na staveništi je zřízena zpevněná plocha tak, aby se 

dopravní prostředky dostaly pokud možno co nejblíže objektu. Pro skladování materiálu 

menšího charakteru je připraven uzamykatelný sklad. Staveniště je oploceno pro 

zabránění vniku nepovolaných osob. 

 

6.4.4. Instruktáž pracovníků 

Pracovníci musejí projít školením zahrnující BOZP a požární ochranu. Provádění etapy 

základových konstrukcí bude probíhat dle platných norem a vyhlášek.  Školení – instruktáž 

vede stavbyvedoucí, nebo jiná pověřená a kvalifikovaná osoba. Svým podpisem pracovníci 

stvrzují, že se instruktáže zúčastnili, vyslechli ji a budou se jí řídit za účelem ochrany svého 



79 
 

zdraví a zdraví jiných osob. Na instruktáži se musí probrat v první řadě zejména možnosti 

úrazů, které jsou nejpravděpodobnější při daném stavebním procesu. Pracovníci zde 

budou také seznámeni s předpisem č. 596/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochraně zdraví při práci na staveništích; s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, a s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Obeznámeny s podmínkami BOZP a PO budou i všechny ostatní osoby vyskytující se na 

staveništi. 

 

6.5. PRACOVNÍ POSTUP 

6.5.1.  Železobetonové monolitické pasy 

 Přípravné práce 

Před započetím konstrukce železobetonových monolitických pasů se začistí dno základové 

spáry. Ručně bude sejmuta vrstva 100 mm zeminy, ponechána pro ochranu zeminy, která 

bude ve styku se základy. Stavbyvedoucí zkontroluje počet a druh prutů pro výztuže. 

 

 Zemnící pásek 

Do výkopů bude umístěn zemnící pásek dle projektové dokumentace. Pokládka proběhne 

pomocí rozvinutí role pásu přímo ve výkopech. Ukládají se na plocho a jednotlivé pásky se 

spolu spojují pomocí svorky pásek – pásek, kterými se propojí zemnění v jeden celek. 

Svislé vývody zemnícího pásku pro hromosvod se provedou pomocí zemnícího drátu, který 

bude k pásům připojen pomocí svorek pásek – drát. Vývody musí na výšku přesahovat 

hranu výkopů minimálně o jeden metr. Provede se i vývod v prostoru domu, a to v místě 

kde bude pojistková skříň, která je také potřeba uzemnit. Všechny spoje budou ošetřeny 

pomocí gumo-asfaltového nátěru. Zemnící pásek musí být po celém svém obvodu zalitý 

v betonu. Proto bude, v intervalu 2 m, podložen betonovými dlaždicemi tak, aby se 

v žádném bodě nedotýkal svým povrchem štěrkopískového lože. 

 

 Bednění 

Bednění pásů se vytvoří pomocí rámového systémového bednění Frami Xlife. Pracovníci 

zkontrolují zda není bednění mechanicky poškozeno nebo znečištěno. Bednící desky se 

před umístění postříkají odbedňovacím prostředkem. Bednit se začíná od rohu. Vzhledem 

ke své malé váze jsou jednotlivé panely bednění na místo dopravovány ručně. Na první 
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usazený prvek se namontuje opěra bednění. Tím se prvek zajistí proti pádu. Další prvky se 

osazují vedle předchozího a v jedné rovině se spojují rychloupínačem Frami. Dva prvky 

jsou spojeny jedním rychloupínačem. Každý druhý prvek se opatří opěrou bednění. Tím 

bude zajištěna stabilita. Protibednění se u tohoto systému montuje až po osazení armatur. 

Postup je stejný, protilehlé prvky se navíc ještě spojí kotvami v intervalu, jaký udává 

výrobce. 

 Prostupy 

Prostupy sítí budou zhotoveny z plastového potrubí délky 800 mm (šířka pasu, potažmo 

bednění + 100 mm na každou stranu). Pro prostupy kanalizací bude využito plastových 

trubek Ø 180 mm. Pro ostatní vedení Ø 110 mm. 

Prostupy je nutno před uložením do základových pasů na obou koncích uzavřít pro 

zabránění vniknutí betonové směsi při betonáži. Na každou stranu se umístí několik vrstev 

plastové folie, které se zafixují lepenkou.  

 

Obr. č.14. Způsob uložení prostupů 

 

Ilustrační fotografie. Zdroj: www.jaksipostavitdum.cz 

 

Umístění výztuže 

Armokoše výztuže budou vyrobeny z ocelových prutů s žebírky přímo na staveništi. 

Výroba bude provedena dle návrhů statika. Budou zhotoveny z tří prutů Ø 12 mm, při 

horním okraji a tří prutů Ø 12 mm při spodním okraji. Třmínky Ø 6 mm se umístí po 250 

mm. 

Armokoše se do zhotoví mimo pasy a do těch se umístí následně. 

Pro zkrácení prutů do potřebné délky se použije úhlová bruska s kotoučem na železo.  

http://www.jaksipostavitdum.cz/
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Jednotlivé pruty se spojují vázacím drátem tl. 1,4 mm. Pro krácení těchto drátů se použijí 

armovací kleště.  

Do základových pásů se umístí na distanční podložky zajišťující krytí výztuže 30 mm. 

Ze základových pasů bude přečnívat výztuž dle návrhu statika, která se ohne a později 

spojí s výztuží desky tak, aby došlo k jejich spolupůsobení.  

Po zavadnutí betonu bude do pasů v intervalech stanovených statikem ( 0,5 m ) osazena 

výztuž, na spodním konci zahnutá do tvaru „L“ a na horním přesahující horní líc 

betonového pasu o 1 m. Tato výztuž bude později sloužit pro zajištění spolupůsobení se 

základem ze ztraceného bednění. 

Po uložení bude výztuž zkontrolována stavbyvedoucím, který také v náhodných místech 

ověří svinovacím metrem požadované krytí výztuže. 

 

Betonáž základových pasů 

Betonovat se bude po udělení souhlasu stavbyvedoucího, který rozhodně s přihlédnutím 

ke klimatickým podmínkám. 

Beton třídy C12/15 bude do základových pasů dopraven pomocí pásového dopravníku.  

Pracovník obsluhující dopravník bude beton ukládat do pásů a pomocí hrábí ho 

rozhrnovat po vrstvách přibližně 50 mm až po rysku umístěnou na bednění, která značí 

horní hranu betonového pasu. Druhý pracovník kontroluje polohu zemnícího pásku a 

výztuže a také výšku umístěného betonu vzhledem k rysce. Třetí pracovník hutní 

betonovou směs v pasech pomocí ponorného vibrátoru. Čtvrtý pracovník rovná povrch 

pomocí hrábí a zároveň tak zdrsňuje jeho horní líc. 

Po dokončení stavbyvedoucí zkontroluje provedené práce, výšku betonu vzhledem k rysce 

a stanoví intenzitu kropení, případně další ošetření betonu. 

 

Odbednění  

Po uplynutí technologické přestávky trvající tři dny, dle klimatických podmínek, dojde 

k odbednění. K odbednění s nesmí použít prostředků, jež by poškodily beton pasů, nebo 

bednící prvky. 

 

6.5.2.  Základová deska 

Přípravné práce 

Před započetím konstrukce železobetonové desky se začistí dno základové spáry. Ručně 

bude sejmuta vrstva 100 mm zeminy, ponechána pro ochranu zeminy, která bude ve styku 

se základy. Stavbyvedoucí zkontroluje počet a druh prutů pro výztuže. 
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Bednění desky 

Bedění desky bude provedeno pomocí tradičně zhotoveného bednění z dřevěných fošen. 

Stabilita plošných prvků se zajistí pomocí ocelových stojek daného systému. Plochy na 

styku s budoucím betonem se opatří odbedňovacím postřikem a zaznačí se na nich ryskou 

výška horní hrany desky. 

Armokoše z KARI sítí tl, 8 mm, a s oky 150 x 150 mm, se vyrobí v bednění přímo v místě 

uložení dle výkresů vyhotoveného statikem. K případné úpravě KARI sítí bude využita 

úhlová bruska s kotoučem pro železo. Sítě k sobě budou vázány pomocí vázacího drátu  

Ø 1,5 mm. Ke krácení drátu železáři použijí armovací kleště. Sítě budou uloženy na 

plastové distanční podložky, které zajistí krytí výztuže při spodním i horním líci, 30 mm. 

Výztuž základové desky se pomocí vázacích drátů propojí s ohnutou výztuží vystupující 

nad základové pasy. Tím se docílí spolupůsobení desky a pasů. 

Po provedení výztuže zkontroluje stavbyvedoucí provedení spojů desky a namátkově 

přeměří svinovacím metrem výšku krytí. 

Po zavadnutí betonu bude do desky v intervalech stanovených statikem ( 0,5 m ) osazena 

výztuž, na spodním konci zahnutá do tvaru „L“ a na horním přesahující horní líc 

betonového pasu o 1 m. Tato výztuž bude později sloužit pro zajištění spolupůsobení se 

základem ze ztraceného bednění. 

 

Betonáž desky 

Betonovat se bude po udělení souhlasu stavbyvedoucího, který rozhodně s přihlédnutím 

ke klimatickým podmínkám. 

Beton třídy C12/15 bude do bednění desky dopraven pomocí pásového dopravníku.  

Pracovník obsluhující dopravník bude beton ukládat do bednění a pomocí hrábí ho 

rozhrnovat po vrstvách přibližně 50 mm až po rysku umístěnou na bednění, která značí 

horní hranu betonové desky. Druhý pracovník kontroluje polohu zemnícího pásku a 

výztuže a také výšku umístěného betonu vzhledem k rysce. Třetí pracovník hutní 

betonovou pomocí vibrační lišty. Čtvrtý pracovník rovná povrch pomocí hrábí a zároveň 

tak zdrsňuje jeho horní líc. 

Po dokončení stavbyvedoucí zkontroluje provedené práce, výšku betonu vzhledem k rysce 

a stanoví intenzitu kropení, případně další ošetření betonu. 

 

Odbednění  

Po uplynutí technologické přestávky trvající tři dny, dle klimatických podmínek, dojde 

k odbednění. K odbednění s nesmí použít prostředků, jež by poškodily beton desky, nebo 
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bednící prvky. 

 

6.5.3.  Pasy z prostého betonu 

Přípravné práce 

Do základových pasů o rozměru 600 mm se umístí vrstva  podkladního štěrkopísku o 

mocnosti 100 mm. 

Pomocí provázku se vyznačí výška horního líce betonových pasů ve výšce 400 mm. 

 

Zemnící pásek 

Na vrstvu štěrkopísku bude umístěn zemnící pásek dle projektové dokumentace. Pokládka 

proběhne pomocí rozvinutí role pásu přímo ve výkopech. Ukládají se na plocho a 

jednotlivé pásky se spolu spojují pomocí svorky pásek – pásek, kterými se propojí zemnění 

v jeden celek. Svislé vývody zemnícího pásku pro hromosvod se provedou pomocí 

zemnícího drátu, který bude k pásům připojen pomocí svorek pásek – drát. Vývody musí 

na výšku přesahovat hranu výkopů minimálně o jeden metr. Provede se i vývod v prostoru 

domu, a to v místě kde bude pojistková skříň, která je také potřeba uzemnit. Všechny 

spoje budou ošetřeny pomocí gumo-asfaltového nátěru. Zemnící pásek musí být po celém 

svém obvodu zalitý v betonu. Proto bude, v intervalu 2 m, podložen betonovými 

dlaždicemi tak, aby se v žádném bodě nedotýkal svým povrchem podkladního štěrkopísku. 

 

Prostupy 

Prostupy sítí budou zhotoveny z plastového potrubí délky 600 mm (šířka pasu). Pro 

prostupy kanalizací bude využito plastových trubek Ø 180 mm. Pro ostatní vedení Ø 110 

mm. 

Prostupy je nutno před uložením do základových pasů na obou koncích uzavřít pro 

zabránění vniknutí betonové směsi při betonáži. Na každou stranu se umístí několik vrstev 

plastové folie, které se zafixují lepenkou. 

 

Betonáž 

Betonovat se bude po udělení souhlasu stavbyvedoucího, který rozhodně s přihlédnutím 

ke klimatickým podmínkám. 

Beton třídy C12/15 bude dopraven pomocí pásového dopravníku přímo do vykopaných 

rýh opatřených štěrkopískovým podložím. Pracovník obsluhující dopravník bude beton 

ukládat do výkopů a pomocí hrábí ho rozhrnovat po vrstvách přibližně 50 mm až po rysku 

umístěnou na bednění, která značí horní hranu betonové pasu. Druhý pracovník 
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kontroluje polohu zemnícího pásku a také výšku umístěného betonu vzhledem k rysce. 

Třetí pracovník hutní betonovou směs v pasech pomocí ponorného vibrátoru. Čtvrtý 

pracovník rovná povrch pomocí hrábí a zároveň tak zdrsňuje jeho horní líc. 

Po dokončení stavbyvedoucí zkontroluje provedené práce, výšku betonu vzhledem k rysce 

a stanoví intenzitu kropení, případně další ošetření betonu. 

 

Osazení výztuže 

Po zavadnutí betonu bude do pasů v intervalech stanovených statikem ( 0,5 m ) osazena 

výztuž, na spodním konci zahnutá do tvaru „L“ a na horním přesahující horní líc 

betonového pasu o 1 m. Tato výztuž bude později sloužit pro zajištění spolupůsobení se 

základem ze ztraceného bednění. 

 

6.5.4.  Ztracené bednění 

Přípravné práce 

Začít se zděním z tvárnic ztraceného bednění je možno až po náležitém zatvrdnutí betonu 

– po uplynutí technologické přestávky. Proces tedy započne po třech dnech od 

vybetonování základových pasů, nestanoví li stavbyvedoucí jinak na základě klimatických 

podmínek a zkoušky provedené Schmidtovým tvrdoměrem. 

Do přípravných prací patří kontrolní přeměření základových pasů a vyznačení hran zdění 

pomocí provázků natažených mezi stavebními lavičkami. Provázky musí v rozích svírat 

pravý úhel (pouze ve zkosené části stavby budou svírat patřičný úhel). Provázek bude 

převyšovat budoucí první řadu tvárnic o 50 mm. 

Zkontroluje se výška betonových pasů pomocí svinovacího metru přibližně každé dva 

metry. Také jejich rovinnost. Pokud by byla nalezena vyvýšenina, nebo naopak prohlubeň, 

je třeba povrch srovnat. 

Pro urychlení zdění se rozmístí tvárnice podél základových pasů v příslušných  řadách. 

 

Zdění 

První řada bude ukládána do lože suchého betonu, 50 mm vysokého. Nejdříve se vyzdí 

rohy a samotné zdění probíhá od nejvyššího místa stavby. Tvárnice se uloží do maltového 

lože a gumovou paličkou se zarovnají tak, aby horní hrana přesně lícovala s provázkem 

nataženým za tímto účelem mezi stavebními lavičkami. 
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Obr. č.15 Založení rohů základů ztraceného bednění 

 

Ilustrační fotografie. Zdroj: www.jaksipostavitdum.cz 

 

Poté se vyzdí zbývající části mezi rohy. Tvárnice se k sobě přikládají na sraz a zarovnávají 

se pomocí gumové paličky a provázku. Pomocí vodováhy se zkontroluje jejich uložení ve 

směru příčném, podélném i vertikálním. Pokud by došlo k zaklepání tvárnice pod hranici 

stanovenou provázkem, tvárnice se vytáhne a proces se opakuje. Rovina zdění se 

kontroluje i po větších úsecích pomocí stahovací latě s libelami, délky 4000 mm. Nejdříve 

se zdí zdivo vnějších základových pasů a až poté zdivo vnitřních.  

 Další vrstvy budou vyzděny na sucho, vždy s převázáním o polovinu délky tvárnice. Počet 

vrstev tvárnic se bude v různých částech domu lišit z důvodu rozdílné hloubky založení – 

objekt se nachází ve svahu. Počet vrstev se určí dle projektové dokumentace – výkres 

základů. 

Jednotlivé tvárnice nejsou vyrobeny v dokonalé přesnosti, při zjištění nepřesností budou 

podloženy plastovým klínkem a srovnány. 

Na konci téměř každé řady bude potřeba vkládat zkrácenou tvárnici. Změří se rozměry 

potřebné tvárnice (zbývající prostor mezi tvárnicemi), které se přenesou na tvárnici 

skutečnou a pomocí stavebního úhelníku se vyznačí z obou stran ryska. Tvárnice se řeže 

úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem. 

  

http://www.jaksipostavitdum.cz/
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Obr. č.16 Řezání tvárnic 

 

Ilustrační fotografie. Zdroj: www.jaksipostavitdum.cz 

 

Vyztužení stěn ztraceného bednění 

Základy ze ztraceného bednění budou vyztuženy pomocí prutů žebrované oceli Ø 12 mm, 

uložených vodorovně vždy ve dvou řadách v každé vrstvě. Betonové tvárnice Diton mají za 

tímto účelem snížené vnitřní stěny tvárnic.  Stěny budou vyztuženy i ve svislém směru a to 

vždy dvěma Ø 12 mm, v rozestupech po 500 mm. Způsob ukládání a spojování žebrové 

oceli bude proveden dle platných norem a po dohodě se statikem. Nejprve se provede 

uložení výztuže v rozích a na ně se naváže ukládáním výztuže v přímých směrech. Pro 

případné zkrácení prutů pracovníci použijí úhlovou brusku s kotoučem na železo. 

Obr. č.17 Schéma uložení výztuže do ztraceného bednění 

 

Zdroj: www.diton.cz 

http://www.jaksipostavitdum.cz/
http://www.diton.cz/


87 
 

Přesahy při spojování budou, dle platných norem, 50 x Ø => 50x 12 = 600 mm. 

Spoje budou provedeny pomocí vázacího drátku, který se bude zkracovat pomocí 

armovacích kleští. Přesahy k sobě budou připojeny vázacím drátem vždy ve dvou místech. 

Spoje nesmí být prováděny v rozích základů. V rozích základů budou uloženy ohnuté pruty 

a musejí být převázány – prostřídány. 

 

Obr. Č.18 Uložení výztuže v rozích ztraceného bednění a její převázání 

 

Ilustrační fotografie. Zdroj: www.jaksipostavitdum.cz  

 

Betonáž základů ztraceného bednění 

Betonovat se bude po udělení souhlasu stavbyvedoucího, který rozhodně s přihlédnutím 

ke klimatickým podmínkám. 

Ztracení bednění se bude vyplňovat vždy po uložení třech vrstev. 

Beton třídy C12/15 bude do tvárnic ztraceného bednění dopraven pomocí pásového 

dopravníku.  Pracovník obsluhující dopravník bude beton ukládat do základu až po horní 

hranu bednění. Druhý pracovník hutní betonovou směs v pasech pomocí ponorného 

vibrátoru. Třetí pracovník rovná povrch pomocí stahovací latě a zároveň zdrsňuje horní líc 

pomocí hrábí. 

  

http://www.jaksipostavitdum.cz/
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6.6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 

Řidič MAN s hydraulickou rukou  řidičský průkaz typu C   1 

      průkaz strojníka 

 

Řidič auto – domíchávače  řidičský průkaz typu C,   1 

      kvalifikace na auto - domíchávač 

 

Železář     výuční list v oboru   2 

 

Obsluha pás. dopravníku  strojní průkaz na čerpadla bet. směsí 1 

 

Obsluha vibrátoru   strojní průkaz na hutnící zařízení 1 

 

Betonář     výuční list v oboru   1 

 

Pomocný stavební dělník  nespecifikováno   2 

 

6.7. STROJE, NÁŘADÍ, PRACOVNÍ POMŮCKY 

6.7.1.  Stroje 

Dovoz betonu a jeho čerpání………………...auto-domíchávač s pásovým dopravníkem 

poskytnutý firmou STAPPA, na podvozku Mercedes. 

 

Dovoz ostatního materiálu …………………….Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 

 

6.7.2.  Nářadí 

Ponorný vibrátor – ATLAS COPCO AME 1600 

Vibrační lišta – Atlas Copco BV 30 

Úhlová bruska – Bosch GWS 22-230 JH 

Textilní popruhy – DOKAMATIC 13,0 m 

Řetězový úvazek – Winner 

Závěs na palety – EZS - 15,43 Univerzál 

Stavební míchačka – HECHT 2116 
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6.7.3. Ruční nářadí 

Vodováha 2x, Stahovací lať s libelou ( 4000 mm ) 1x, Svinovací metr 5x, Armovací kleště 

3x, Hrábě 2x, Lopata 2x, Gumová palička 2x, Stavební úhelník 2x, Zednická lžíce 4x, 

Armovací kleště 2x, Kombinované kleště 2x, Pásmo 1x, Plastový stavební kbelík 3x, 

Plastové distanční klínky 400x, Pilka na železo 1x, Plastové potrubí DN 180 ( 1 m) 3x, 

Plastové potrubí DN 110 ( 1 m ) 3x 

 

6.7.4. Osobní ochranné pomůcky 

Všichni pracovníci budou vybaveni standardně pracovní obuví s kovovou špičkou, 

pracovním oděvem a rukavicemi a ochrannou přilbou. V průběhu betonáže budou také 

vybaveni ochrannými brýlemi. V přítomnosti strojů na staveništi ( Auto-domíchávač 

Mercedes, nákladní automobil MAN) jsou pracovníci povinni nosit reflexní vesty. 

 

6.8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Kontrolní a zkušební plán spolu s popisem kontrol se nachází v příloze této bakalářské 

práce. Konkrétně: Příloha 07 Kontrolní a zkušební plán pro základové konstrukce. 

 

6.9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Před započetím provádění základových konstrukcí budou všichni pracovníci prokazatelně 

seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy. 

Podrobné rozepsání rizik a opatření je obsaženo v kapitole 7. Bakalářské práce. 

Při této etapě se budou dodržovat následující právní předpisy: 

 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

  • Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

  • Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

  • Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 

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

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

  

c) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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d) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 

e) Nařízení vlády č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 

f) ČSN 73 2480, 04/1994 – provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

 

g) ČSN EN 13670, 07/2010 – provádění betonových konstrukcí 

 

6.10. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VLIV NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ, 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

Stavba bude probíhat v souladu se zákony na ochranu životního prostředí a nebude 

způsobovat negativní vlivy, které by životní prostředí poškodily. A to jak v procesu 

výstavby tak po jejím dokončení. 

 

Pro pracovníky je na staveništi zřízeno zázemí se základními hygienickými požadavky.  

 

K navýšení hladiny hluku a prachu dojde jen dočasně v nezbytných situacích a nepřekročí 

stanovené normy. Výstavba bude probíhat v hodinách tak, aby nerušila noční klid. Nebude 

tak proto svou výstavbou mít rušivý vliv na okolí a okolní výstavbu. 

 

Nakládání s odpady a jejich likvidace je popsáno v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., se odpady na staveništi dělí dle Katalogu odpadů, a je u nich 

popsán způsob likvidace. 

 

Pro směsný komunální odpad bude přistaven kontejner. U ostatních odpadů není 

předpokládáno velké množství, proto budou umisťovány do pytlů a průběžně odváženy na 

místo likvidace. 
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Tabulka č.2 Tabulka odpadů 

 

Pracovníci firmy manipulující s kontejnery budou obeznámeni s podmínkami BOZP na 

staveništi, jež se jich týkají. 

 

6.11. POUŽITÁ LITERATURA 

Použitá literatura a zdroje jsou k nalezení v seznamu zdrojů v závěru bakalářské práce 

 

 

  

KATALOGOVÉ ČÍSLO DRUH ODPADU LIKVIDACE 

15 01 02 Plastové obaly Zajistí dodavatelská firma 

17 01 01 Beton Zajistí dodavatelská firma 

17 02 01 Dřevo Zajistí dodavatelská firma 

17 04 05 Železo a ocel Zajistí dodavatelská firma 

20 03 01 Směsný komunální odpad Zajistí dodavatelská firma 
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V této části bakalářské práce jsou vypsány hlavní rizika vznikající při provádění etapy 

základových konstrukcí a opatření, jak předejít jejich vzniku. Při vypracování jednotlivých 

bodů jsem využíval a vycházel z programu Rizika na PC. 

7.1. VYKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ 

 

Riziko:  

Při vykládání materiálů z nákladního vozidla může dojít k sesmeknutí břemene ze závěsu 

na hydraulické ruce, případně při nesprávném uložení materiálu může dojít k jeho 

vypadení  z korby. 

 

Opatření: 

Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem vozidla a pracovníci musí pozorně sledovat, aby 

se nenacházeli v možné dopadové zoně materiálu při jeho případném sesmeknutí ze 

závěsu hydraulické ruky. Vozidlo musí být po celou dobu vykládání zajištěno proti pohybu. 

Musí se zajistit stabilita břemene vykládaných materiálů a použití správných nástrojů (tzn. 

paletový závěs pro palety se ztraceným bedněním, textilní popruhy pro bednění, řetězový 

závěs pro svazky prutů výztuže). Vykládání bude probíhat za nesnížené viditelnosti. 

 

Riziko: 

Úder bočnicí při jejich otvírání 

 

Opatření: 

Vyloučení přítomnosti osob v prostoru ohrož. uvolňovanou částí vozidla a pádem 

materiálu z ložné plochy  

Udržování zajišťovacích mechanismů bočnic čel v řádném a funkčním stavu  

Zajištění, aby nikdo nemohl být při otvírání bočnic, klanic a zadního čela ( jimi ani 

uvolněným nákladem ) zasažen. 

 

Riziko: 

Možný vznik nepřípustného zatížení na konci hydraulické ruky a tím způsobené převrácení 

vozidla. 

 

Opatření: 

Manipulaci s rukou bude provádět pouze osoba k tomu prokazatelně oprávněná a bude  
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jednat v souladu s technickými parametry ruky tak, aby nepřetěžovala mechanismus. 

 

7.2. BEDNĚNÍ 

 

Riziko: 

Zranění při montáži bednění, nebo jeho odbedňování, ztráta stability bednění nebo jeho 

deformace při betonáži. 

 

Opatření: 

Pracovníci provádějící montáž bednění budou obeznámeni s postupy provedení pro dané 

bednění. Těchto postupů daných dodavatelskou firmou se budou držet. Na montáž bude 

dohlížet technik z dodavatelské firmy, který zajistí správnost provedení montáže. 

Beton bude do bednění ukládán z maximální výšky 1,5 m. 

 

7.3. PRÁCE S VÝZTUŽÍ 

 

Riziko: 

Poranění pracovníků při krácení prutů pomocí úhlové brusky, vyklouznutí brusky z rukou, 

kontaktem brusného kotouče s obsluhou, odletující částečky od brusného kotouče 

 

Opatření: 

Při krácení prutů bude zabráněno jejich pružení a pohybu tak, aby nedošlo ke zranění 

obsluhy, či spolupracovníků. Pokud bruska nemá chráničku ruky, je zakázáno krátit pruty 

kratší 300 mm.  Bruska je spuštěna pouze na dobu nezbytně nutnou pro zkrácení výztuže 

a ihned potom vypnuta. Při její manipulaci je zapotřebí pevný úchop.  

Pracovník vykonávající práci s bruskou, či ostatní pracovníci nacházející se v blízkém okolí, 

budou kromě klasických ochranných pomůcek, jako je pracovní oděv, přilba a rukavice, 

navíc vybaveni i ochrannými brýlemi pro zabránění vlétnutí špon, a jiných odletujících 

částeček, do oka. 
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Riziko: 

Poranění o zabetonovanou svislou výztuž 

 

Opatření: 

Výztuž vystupující z konstrukce bude na konci opatřena plastovou chráničkou. 

 

7.4. BETONÁŽ A HUTNĚNÍ BETONOVÉ SMĚSI 

 

Riziko: 

Nepříznivý vliv vibrací z ponorného vibrátoru a vibrační lišty na pracovníka. Zranění 

plynoucí z užívání hutnících strojů. 

 

Opatření: 

Rukověti ponorného vibrátoru a vibrační lišty jsou opatřeny ochrannou vrstvou, která 

snižuje přenos vibrací. Dodržování klidových a bezpečnostních přestávek při hutnění.  

Vibrátor zapojit do sítě až ve chvíli, kdy je ohebná hřídel spojena s hnacím motorem a 

ponorným vibrátorem. Před použitím zkontrolovat stav vibrátoru jak vizuálně, tak 

v dokumentech poslední revize. 

 

Riziko: 

Vniknutí odstřikujících částeček betonu do oka 

 

Opatření: 

Pracovníci budou vybaveni ochrannými brýlemi. 

 

7.5. ZDĚNÍ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 

 

Riziko: 

Pád zdícího materiálu na nohu, zasažení hlavy. 

 

Opatření: 

Stabilní postavení při práci, Dodržování zákazu házení cihlami apod. Správné uchopení 

břemene. Použití ochranných pomůcek, především přilby a bot s kovovou špičkou. 
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Riziko: 

Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení a ztráty stability. Pád zdiva na 

pracovníka. 

 

Opatření: 

Vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost  

Použití vhodného materiálu pro zdění ( cihly, malty, přísady )  

Zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí  

Vyzdívání provádět odborně ( správná vazba cihel, bloků a tvárnic )  

Stanovení a dodržování technologických, resp.pracovních postupů 

 

7.6. NÁŘADÍ 

 

Riziko: 

Sečné, řezné, bodné a tržné rány.Přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny 

 

Opatření: 

Používání vhod. druhu, typu a velikosti nářadí. Zajištění možnosti výběru vhodného 

nářadí. Dodržování zákazu používání poškoz. Nářadí. Praxe, zručnost, popř. Zácvik 

 

Riziko: 

Úrazy očí odlétnutou střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem apod. 

 

Opatření: 

Používání pracovních oblečení, bot, rukavic a ochranných příleb a brýlí. 

 

7.7. POVRCH, RIZIKO PÁDU A ZASYPÁNÍ 

 

Riziko: 

Pád, naražení různých částí těla po pádu v prostorách staveniště. Podvrtnutí nohy při chůzi 

osob po staveništních. 

 

Opatření: 

Včasné odstraňování komunikačních překážek  
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Udržování, čištění a úklid podlah komunikací a všech pochůzných ploch  

Udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek a 

zastavování stavebním materiálem apod.  

Vhodná a nepoškozená pracovní obuv 

 

Riziko: 

Pády osob do jámy a rýh. 

 

Opatření: 

Viditelné označení hran výkopů. 

 

Riziko: 

Zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech 

 

Opatření: 

Zajištění stěn výkopů proti při sesutí stěn od hloubky 1,3 m ( resp. 1,5 m v nezastavěném 

území ) pažením dle projektu 

Nevytváření převisů, odstranění kamenů apod. ve stěně  

Kontrola stěn výkopu před vstupem, vyloučení vstupu do nezajištěného výkopu  

Nezatěžování hrany výkopu ( volný pruh min. 50 cm ) 

 

7.8. RUČNÍ MANIPULACE S MATERIÁLY 

 

Riziko: 

Přetížení a namožení v důsledku zvedání, přemísťování a manipulace břemen nadměrné 

hmotnosti. Chybný způsob manipulace 

 

Opatření: 

Dodržování hmotnostního limitu 50 kg  

Správné způsoby ruční manipulace  

Nepřetěžování pracovníků 
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Riziko: 

Poškození páteře při dlouhodobějším zvedání a manipulaci s břemeny v nevhodné poloze. 

Poranění kloubů prudkým nekoordinovaným pohybem 

 

Opatření: 

Břemeno držet blízko těla  

Zvedání neprovádět trhavými pohyby apod.  

Dodržování zásad bezpečného a zdraví nezávadného způsobu manipulace, pokud možno v 

poloze bez ohnutých zad 

 

Riziko: 

Pořezání rukou. Píchnutí 

 

Opatření: 

Používání rukavic  

Úprava břemene, chránění ostrých hrotů, hran a jiných nebezpečných částí. 

 

7.9. LEGISLATIVNÍ ZDROJE 

Výše zmíněná rizika a opatření jsou nejčastěji řešenými problémy dané etapy při stavební 

praxi. Podrobné a přesné znění pokynu je popsáno v následujících legislativních zdrojích. 

V průběhu výstavby je potřeba se jich držet a pokud možno tak předejít případným 

úrazům a komplikacím. 

 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

  • Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

  • Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

  • Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 

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

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

  

c) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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d) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 

e) Nařízení vlády č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 

f) ČSN 73 2480, 04/1994 – provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

 

g) ČSN EN 13670, 07/2010 – provádění betonových konstrukcí 
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Auto – domíchávač 

Pro primární dopravu betonu na staveniště i sekundární dopravu betonu do konstrukcí bude 

použit auto – domíchávač na podvozku Mercedes Actros. Podvozek Auto – domíchávače je 

vybaven bubnem o objemu 6m3 a dopravníkovým pásem pro dopravení betonu do konstrukce. 

Beton bude dovážen z betonárky STAPPA mix Brno, spol. s r.o. Betonárka byla zvolena proto, že se 

nachází na ulici Heršpické, což je od staveniště pouze 5,2 km. V první fázi bude dovezen beton do 

základových pásů a do základové desky, ve druhé fázi do základů ztraceného bednění. Celkem 

bude zapotřebí 47 m3 betonové směsi C12/15 S3, auto – domíchávač proto pojede s materiálem 

osmkrát. 

 

Obr. č.20 Autodomíchávač 

 

Ilustrační fotografie. Zdroj www.stappa.cz 

 

Technické parametry podvozku: 

- Mercedes Actros: 

- Nosnost: 32 t 

-Uspořádání náprav: 8x4/4 

- Rozvor kol: 4550 mm 

- Výkon motoru: 294 kW 

 

 

http://www.stappa.cz/
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Technické parametry auto – domíchávače Stetter: 

řada Basic Line, typ auto – domíchávače AM 6 C 

Obr. č.21. Tabulka – technické parametry auto – domíchávače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.schwing.cz 

 

 

 

 

 

 

http://www.schwing.cz/
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Pásový dopravník 

Pásový dopravník bude sloužit pro dopravu betonu z auto – domíchávače do základových 

konstrukcí. Dopravník je součástí nadstavby auto – domíchávače. Vzhledem k délce dopravníku 

16,5 m, je schopen dopravit beton i do nejvzdálenějších míst konstrukce, které se nachází v max. 

vzdálenosti 12,5 m. Posouzení pásového dopravníku viz Příloha 08 Grafické posouzení pásového 

dopravníku. 

 

Obr. č.22 Složený pásový dopravník 

  

Ilustrační fotografie. Zdroj: www.schwing.cz 

Technické parametry: 

Obr. č.23 Tabulka – technické parametry dopravníkového pásu 

 

Zdroj: www.schwing.cz 

  

http://www.schwing.cz/
http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html
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Pracovní rozsah: 

Obr. č.24 Pracovní rozsah pásového dopravníku 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.schwing.cz 

  

http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html
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Nákladní automobil MAN  

 Nákladní automobil bude sloužit pro dopravu palet ztraceného bednění, bednícího systému pro 

monolitické základové konstrukce pasů a desky, pro svazky prutů výztuže a dovezení KARI sítí. 

Nákladní automobil je vybaven valníkem a hydraulickou rukou Palfinger PK 15500 Performance A , 

pomocí které bude materiál složen na určené místo. 

 

Doprava palet se ztraceným bedněním 

Ztracené bednění bude dopraveno na staveniště na paletách (30 kusů ztrac. bednění na paletě). 

Množství kusů na paletě je dáno výrobcem. Hmotnost jednoho balení ( jedné palety ) je 1075 kg. 

Vzhledem ke kapacitě nákladního automobilu, převézt náklad o užitné hmotnosti šest tun,  bude 

vždy naloženo maximálně pět palet. Celkově bude pro konstrukci základů dovezeno 19 palet 

ztraceného bednění. To znamená že nákladní automobil pojede pro materiál čtyřikrát. 

S přihlédnutím k tomuto faktu byl zvolen blízko se nacházející dodavatel a to v Bratčicích, 

vzdálených od staveniště 23 km. 

Obr. č.25 Nákladní automobil MAN 

 

Ilustrační fotografie. Zdroj: www.havlikaspol.cz 

  

- Ložná plocha: 5,4 x 2,45 m 

- Výkon motoru:  132 kW / 180 PS 

- Nosnost: 6230 kg 

  

http://www.havlikaspol.cz/
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Hydraulická ruka Palfinger PK 15500 Performance A 

Pomocí hydraulické ruky budou složeny materiály z valníku nákladního auta. Pro každý druh 

materiálu bude zvolen vhodný pracovní nástroj. Pro palety ztraceného bednění bude použit 

paletový závěs, pro bednění Doka textilní popruhy Dokamatic 13,0 m a pro ocelovou výztuž bude 

použito řetězových úvazků. 

Posouzení hydraulické ruky viz Příloha 09 Grafické posouzení hydraulické ruky a Příloha 10 

Posouzení hydraulické ruky. 

 

Technické parametry: 

- Maximální zdvihová kapacita: 6100 kg 

- Dosah / nosnost : 2,3 / 6100 ; 8,0 / 1690 [ m / kg ] 

- Otočný úhel: 400o 

- Max. dosah: 8,0 m 

- Rozměry hydraulické ruky: viz obr. č. 26 

 

Obr. č.26. Rozměry hydraulické ruky 

 

Zdroj: www.palfinger.com 

http://www.palfinger.com/
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Použité nástroje hydraulické ruky 

Paletový závěs EZS – 15.43 Univerzál    Obr. č. 27. Paletový závěs 

Eurovidle budou použity ke složení materiálu, ztraceného bednění 

na paletách, na předem určená místa. Závěs je navržen tak, aby 

samočinně a technicky bezpečně vyvažoval polohu těžiště. 

Samočinné vyvažování probíhá u prázdného i zatíženého závěsu. 

Váha jedné palety ztraceného bednění je 1075 kg. S nosností 1500 

kg bude tedy závěs dostačující. 

 

Technické parametry: 

- Váha prázdného závěsu: 145 kg  

- Nosnost: 1500 kg 

- Délka vidlic: 1000 mm 

-Délka vidlic při vytažení: 1180 mm 

- Rozteč vidlic: 540 – 850 mm 

- Max. výška nákladu: 1600 mm     

        Zdroj: www.monteco.cz 

Textilní závěs Dokamatic 13,0 m 

Textilní závěs bude použit ke složení a naložení materiálu ztraceného bednění. Ztracené bednění 

bude na stavbu dopraveno ve stozích a také tak vykládáno na staveništi. Na každou 

přemisťovanou jednotku jsou zapotřebí dva textilní popruhy Dokamatic. Jednostrané umístění 

popruhů je nebezpečné z důvodu nestability a proto zakázané. 

     Obr. č.28 Textilní závěs Dokamatic 13,0 m 

Technické parametry: 

- Délka popruhu: 13 m 

- Nosnost: 2000 kg 

 

 

     Zdroj: www.doka.com 

Řetězový úvazek WINNER 

Řetězové úvazky budou sloužit k vyložení svazků prutů výztuže, případně dalších nákladů. 

-Nosnost úvazku Ø 8 mm : 3500 kg. 

http://www.monteco.cz/
http://www.doka.com/
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Ponorný vibrátor ATLAS COPCO AME 1600 

Přenosný elektrický ponorný vibrátor bude využit pro hutnění betonu základových pasů a hutnění 

betonu ztraceného bednění.  Vibrátor se skládá z hnací jednotky AME 1600, ohebné hřídele 

SUPERFLEX 30 (3m) a vibrační hlavice průměru 39mm. 

 

Technické parametry:     Obr. č. 29 Použití ponorného vibrátoru 

- Napětí: 230 / 50 V / Hz 

- Příkon: 1600 W 

- Otáčky:12 000 ot./min 

- Rozměr hnací jednotky: 370 x 125 x 190 mm 

- Průměr vibrační hlavice: 39 mm 

- Délka ohebné hřídele: 3 m 

- Hmotnost sestavy: 10,8 kg 

Obr. č. 29 Ponorný vibrátor 

 

 

        Zdroj: www.manek.cz 

 

 

Zdroj: www.manek.cz 

  

http://www.manek.cz/
http://www.manek.cz/
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Vibrační lišta Atlas Copco BV 30 

Vibrační lišta s benzínovým motorem bude použita pro hutnění betonu u základové desky a 

později hutnění betonu monolitického balkonu.  

       Obr. č. 30 Použití vibrační lišty 

 

Technické parametry: 

- Motor:Honda GX35 OHC 

- Výkon motoru:1,2 kW 

- Hmotnost hnací jednotky: 13,5 kg 

- Délka hliníkové lišty: 2,4 m 

- Hmotnost hliníkové lišty: 8,0 kg 

 

 Obr. č. 31 Vibrační lišta      

       Zdroj: www.manek.cz 

 

 Zdroj:www.manek.cz 

 

  

http://www.manek.cz/
http://www.manek.cz/
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Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 JH 

Úhlová bruska bude využita pro krácení prutů ocelové výztuže do železobetonových monolitický 

základových pasů a základové desky. Ke krácení prutů bude využit kotouč pro železo.  

Bruska bude také využita pro krácení tvárnic ztraceného bednění za pomoci diamantového 

kotouče. 

Obr. č. 32 Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 JH 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: www.bosch-professional.com 

Technické parametry: 

- Jmenovitý příkon: 2200 W 

- Volnoběžné otáčky: 6500 ot./min 

- Průměr kotouče: 230 mm 

- Hmotnost: 5,2 kg 

 

Stavební míchačka HECHT 2116 

Elektrická stavební míchačka bude sloužit k umíchání malty do maltového lože pro ztracené 

bednění. 

Technické parametry: 

- Motor: Elektrický 230 / 50 V / Hz 

- Příkon: 500 W 

- Objem nádrže: 120 l 

- Hmotnost: 43,2 kg  

http://www.bosch-professional.com/
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat technologickou studii pro novostavbu rodinného domu.  

Ve své bakalářské práci jsem vypracoval technologickou studii pro novostavbu rodinného dobu 

v obci Brno – Černovice. Technologická studie zahrnuje technickou zprávu, technologickou studii 

hlavních technologických etap a další náležitosti provázející výstavbu jako časový a finanční plán a 

náležitosti zařízení staveniště.  

Ve druhé části bakalářské práce jsem se zaměřil na základové konstrukce, pro které jsem 

zpracoval podrobný technologický předpis, zhodnotil možná rizika a popsal opatření pro jejich 

předejití a zpracoval návrh strojní sestavy pro etapu základových konstrukcí. 

Při vypracování bakalářské práce jsem získal mnoho nových poznatků, především jsem získal 

přehled o komplexním postupu výstavby rodinného domu jako celku a jeho náležitostech. 

Cením si zejména bližšího seznámení s rozpočtovým softwarem Build Power S a pro mne nově 

objeveného programu Rizika na PC, který mně oslovil svoji přehledností a užitečností v oblasti 

bezpečnosti práce na staveništi. 
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