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V diplomové práci jsou obsaženy vybrané části technologického projektu pro stavbu 

Bytový dům Miroslav. Je zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému 

projektu, studie realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, 

návrh stavebních strojů a mechanismů pro montáž hrubé vrchní stavby, časový plán 

montáže skeletu, kontrolní a zkušební plán.  

Stavebně technologický projekt, technická zpráva, zařízení staveniště, montovaný 

skelet, kontrolní a zkušební plán.  

In this thesis there are main parts of the building and technological project of The 

apartment building Miroslav. There is technical report on on the technological project, 

studies of major technological stages, site equipment project, design of building 

machines and mechanisms, time plan, inspections and test plan.  

Technological project, technical report, site equipment, precast concrete frame, 

inspections and test plan.  

  



7 
 
 

Bc. Alena Jedličková Stavebně technologický projekt bytového domu v Miroslavi. 

Brno, 2018.112 s., 40 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce 

Ing. Svatava Henková, CSc.  

  



8 
 
 

  



9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce paní 

Ing. Svatavě Henkové, CSc. za vedení, odborné rady a velice vstřícný a lidský 

přístup. Další dík patří za poskytnutí projektové dokumentace pro zpracování této 

práce. 

 Poděkování patří také mým rodičům za to, že mi umožnili studovat na vysoké 

škole a za celoživotní podporu.   



10 
 
 

Obsah 
 

Úvod ........................................................................................................................ 15 

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU . 16 

1.1 Základní informace o stavbě: ..................................................................... 17 

1.2 Hlavní účastníci výstavby ........................................................................... 17 

1.3 Rozdělení na stavební objekty: .................................................................. 17 

1.4 Stavebně architektonické řešení stavby ..................................................... 17 

1.5 Popis staveniště ......................................................................................... 19 

1.6 Způsob realizace hlavních technologických etap ....................................... 20 

1.6.1 Zemní práce ................................................................................. 20 

1.6.2 Základy ......................................................................................... 22 

1.6.3 Hrubá vrchní stavba ..................................................................... 25 

1.7 Časový a finanční plán stavby ................................................................... 26 

1.8 Kvalitativní, enviromentální a bezpečnostní požadavky ............................. 26 

2 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP .................... 29 

2.1 Základní informace o stavbě: ..................................................................... 30 

2.1.1 Identifikační údaje ......................................................................... 30 

2.1.2 Hlavní účastníci výstavby ............................................................. 30 

2.1.3 Rozdělení na stavební objekty: .................................................... 30 

2.1.4 Popis stavby ................................................................................. 30 

2.2 Zemní práce ............................................................................................... 31 

2.2.1 Návaznost na předchozí etapy ..................................................... 31 

2.2.2 Jednotlivé části technologické etapy ............................................ 31 

2.2.3 Provedení technologické etapy .................................................... 31 

2.2.4 Mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky .............................. 33 

2.2.5 Jakost ........................................................................................... 34 

2.2.6 BOZP ............................................................................................ 34 

2.3 Základové konstrukce ................................................................................ 35 

2.3.1 Návaznost na předchozí etapy ..................................................... 35 

2.3.2 Jednotlivé části technologické etapy ............................................ 35 

2.3.3 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 35 

2.3.4 Mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky ............................... 36 



11 
 
 

2.3.5 Jakost ........................................................................................... 37 

2.3.6 BOZP ............................................................................................ 38 

2.4 Hrubá vrchní stavba ................................................................................... 38 

2.4.1 Návaznost na předchozí etapy ..................................................... 38 

2.4.2 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 39 

2.4.3 Mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky .............................. 42 

2.4.4 Jakost ........................................................................................... 42 

2.4.5 BOZP ............................................................................................ 42 

3 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ............................................ 44 

3.1 Základní informace o stavbě: ..................................................................... 45 

3.1.1 Identifikační údaje ......................................................................... 45 

3.1.2 Hlavní účastníci výstavby ............................................................. 45 

3.1.3 Rozdělení na stavební objekty: .................................................... 45 

3.1.4 Popis stavby ................................................................................. 45 

3.1.5 Popis staveniště ........................................................................... 46 

3.1.6 Kapacity staveniště ....................................................................... 46 

3.1.7 Předání staveniště ........................................................................ 46 

3.1.8 Koncepce zařízení staveniště ....................................................... 46 

3.2 Objekty zařízení staveniště ........................................................................ 48 

3.2.1 Kanceláře, sociální zařízení ......................................................... 48 

3.2.2 Hygienická zařízení staveniště ..................................................... 51 

3.2.3 Provozní zařízení staveniště ........................................................ 52 

3.2.4 Skládky ......................................................................................... 53 

3.2.5 Sklady ........................................................................................... 53 

3.2.6 Oplocení ....................................................................................... 54 

3.2.7 Staveništní komunikace ................................................................ 55 

3.2.8 Parkoviště ..................................................................................... 56 

3.3 Nasazení montážních strojů ....................................................................... 56 

3.4 Zdroje pro stavbu ....................................................................................... 56 

3.4.1 Elektrická energie pro staveništní provoz ..................................... 56 

3.4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz ............................................ 57 

3.4.3 Potřeba vody pro požární účely .................................................... 58 

3.5 Řešení dopravních tras .............................................................................. 58 



12 
 
 

3.6 Likvidace zařízení staveniště ..................................................................... 58 

3.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ....................................................... 59 

3.7.1 Zákony, vyhlášky a nařízení vlády týkající se BOZP .................... 59 

3.7.2 Provozní řád staveniště a BOZP .................................................. 60 

3.7.3 Opatření BOZP na staveništi ........................................................ 60 

3.8 Životní prostředí ......................................................................................... 61 

3.8.1 Zákony, vyhlášky a nařízení vlády týkající se BOZP .................... 61 

3.9 Časový plán stavby .................................................................................... 61 

4 NÁVRH HLAVNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ ............................................. 62 

4.1 Tahač Mercedes-Benz ACTROS, návěs Goldhofer SPZ-DL-4-45/80 ........ 63 

4.2 Věžový jeřáb LIEBHERR EC - B10 Litronic ............................................... 63 

4.3 Pracovní plošina na automobilovém podvozku ART 220 ........................... 65 

4.4 Autodomíchávač SCHWING STETTER C3 AM 10 C ................................ 66 

4.5 Autočerpadlo SCHWING S 45 SX ............................................................. 67 

4.6 Dodávka Renault Master MAXI VAN – L3H3 ............................................. 69 

4.7 Nákladní automobil IVECO EUROCARGO ML 190EL 30 .......................... 70 

4.8 Stavební míchačka LESCHA STAR 150 .................................................... 71 

4.9 Nivelační přístroj Bosch GOL 32 G ............................................................ 72 

4.10 Svářecí invertor Omicron GAMA 1550 ....................................................... 73 

4.11 Úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional ...................................... 74 

4.12 Ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou hřídelí Perles AM 28/3 ............... 75 

4.13 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH ............................................................... 76 

5 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ .............................................. 77 

6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – MONTÁŽ PREFFABRIKOVANÉHO SKELETU

 84 

6.1 Obecné informace ...................................................................................... 85 

6.1.1 Obecné informace o stavbě .......................................................... 85 

6.1.2 Obecné informace o procesu ....................................................... 85 

6.2 Převzetí a připravenost staveniště ............................................................. 86 

6.2.1 Připravenost stavby ...................................................................... 86 

6.2.2 Připravenost a převzetí pracoviště ............................................... 86 

6.3 Materiál, doprava, skladování .................................................................... 87 

6.3.1 Materiál ......................................................................................... 87 



13 
 
 

6.3.2 Doprava ........................................................................................ 88 

6.3.3 Skladování .................................................................................... 89 

6.4 Pracovní podmínky .................................................................................... 90 

6.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky ................................................. 90 

6.4.2 Vybavenost staveniště .................................................................. 90 

6.4.3 Instruktáž pracovníků ................................................................... 90 

6.5 Pracovní postup ......................................................................................... 90 

6.5.1 Montáž sloupů v suterénu ............................................................ 91 

6.5.2 Montáž zemních panelů ............................................................... 92 

6.5.3 Montáž stěn výtahové šachty ....................................................... 92 

6.5.4 Montáž průvlaků ........................................................................... 92 

6.5.5 Montáž Spirollů ............................................................................. 92 

6.5.6 Montáž filigránů ............................................................................ 93 

6.5.7 Montáž schodiště .......................................................................... 93 

6.5.8 Svislé v nadzemních podlažích .................................................... 94 

6.6 Personální obsazení .................................................................................. 94 

6.7 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky .............................................................. 94 

6.7.1 Stroje ............................................................................................ 94 

6.7.2 Ruční nářadí ................................................................................. 95 

6.7.3 Pracovní pomůcky ........................................................................ 95 

6.7.4 Osobní ochranné a pracovní pomůcky ......................................... 95 

6.8 Jakost a kontrola kvality ............................................................................. 95 

6.8.1 Kontrola vstupní............................................................................ 95 

6.8.2 Kontrola mezioperační .................................................................. 96 

6.8.3 Kontrola výstupní .......................................................................... 96 

6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ....................................................... 96 

6.10 Ochrana životního prostředí, ekologie........................................................ 98 

7 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – PREFABRIKOVANÝ SKELET .............. 100 

7.1 Vstupní kontroly ....................................................................................... 101 

7.1.1 Kontrola projektové dokumentace .............................................. 101 

7.1.2 Kontrola připravenosti staveniště................................................ 101 

7.1.3 Kontrola pracoviště ..................................................................... 101 

7.1.4 Kontrola strojů a zařízení ............................................................ 101 



14 
 
 

7.1.5 Kontrola prvků a materiálu .......................................................... 102 

7.1.6 Kontrola způsobilosti pracovníků ................................................ 102 

7.2 Mezioperační kontroly .............................................................................. 102 

7.2.1 Kontrola klimatických podmínek pro montáž .............................. 102 

7.2.2 Kontrola vázacích prostředků ..................................................... 103 

7.2.3 Kontrola BOZP na pracovišti ...................................................... 103 

7.2.4 Kontrola technologického postupu montáže ............................... 103 

7.2.5 Kontrola geometrie osazených prvků ......................................... 103 

7.2.6 Kontrola správného provedení svarů .......................................... 104 

7.2.7 Kontrola betonové zálivky stropních dílců .................................. 104 

7.3 Výstupní kontroly ..................................................................................... 104 

7.3.1 Kontrola geometrie celé konstrukce ........................................... 104 

7.3.2 Kontrola pevnosti zálivkových směsí .......................................... 104 

7.3.3 Předání smontované konstrukce ................................................ 105 

Závěr ..................................................................................................................... 106 

Zdroje .................................................................................................................... 107 

Seznam obrázků ................................................................................................... 110 

Seznam tabulek .................................................................................................... 111 

Seznam příloh ....................................................................................................... 112 

 

 

  



15 
 
 

Úvod 

 Tato diplomová práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologického 

projektu Bytového domu v Miroslavi. Konstrukční systém stavby je tvořen 

prefabrikovaným skeletem doplněným o výplňové zdivo. Objednatelem stavby je 

společnost PREFA BRNO a.s. 

 Jednotlivými body práce je technická zpráva ke stavebně technologickému 

projektu. Dalším tématem je řešení zařízení staveniště a řešení situace širších 

dopravních tras. Budou popsány hlavní technologické etapy výstavby. Práce se 

podrobněji věnuje etapě montáže skeletu, bude zpracován technologický předpis pro 

montáž, kontrolní a zkušební plán pro montáž. Bude řešena časová a finanční 

stránka dané etapy.  

 V závěru budou shrnuty nejdůležitější poznatky ze zpracovávání textové a 

výkresové části 
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1.1 Základní informace o stavbě:  

Název stavby: BD MIROSLAV – NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 

BLOK C 

Místo stavby: obec Miroslav, ul. Mlýnská, Hubova, okres Znojmo, 

Jihomoravský kraj, k. ú. Miroslav, parc. č. 165/4 – 428 m2 

Účel stavby:   Bytový dům 

Druh stavby:    Novostavba 

Cena díla:   18 341 600,- 

Zahájení a dokončení díla:5/2018 – 10/2018 

Doba realizace:   6 měsíců 

1.2 Hlavní účastníci výstavby 

Objednatel:   PREFA BRNO a.s. 

   Kulkova 10 

   615 00 Brno 

Projektant:  Ing. Vladan Henek 

   Stamina s.r.o. 

   Klíčkova 2b 

615 00 Brno 

1.3 Rozdělení na stavební objekty: 

SO 01 Bytový dům 

SO 02 Přípojka plynu 

SO 03 Přípojka vody 

SO 04 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 06 Přípojka NN 

SO 07 31 parkovacích míst 

1.4 Stavebně architektonické řešení stavby 

SO 01 Bytový dům 

Objekt je dle JKSO zařazen do skupiny 803.31. 
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Jedná se o stavební objekt bytového domu o třech nadzemních podlažích se 

suterénem. Střecha objektu je plochá, atika dosahuje výšky 9,300 m. V objektu se 

nachází jedno centrální tříramenné schodiště a výtah. Objekt disponuje dvanácti 

bytovými jednotkami. Bytové jednotky jsou typu 2 + kk nebo 3 + kk. Byty v 1 NP mají 

terasy nebo předzahrádky, byty ve vyšších podlažích disponují lodžiemi. Vnitřní 

dispozice je v maximální míře otevřená, je možno individuálně upravovat. 

Podélný půdorys domu kopíruje oblouk v ulici Husova. Vstup do objektu je 

umožněn z ulice Husitská a rovněž z opačné strany objektu směrem od parkovacích 

stání. Vstupy jsou opatřeny závětřím, schránkami a zvonkovým tablem. Vstup z ulice 

Husovy je bezbariérový. Přístup do suterénu je dveřmi vedle vjezdových sekčních 

vrat. 

Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s prvky sloupů v 

dimenzích 400×400 mm. Skelet je v kombinaci se zděnou konstrukcí z tvárnic 

POROTHERM. Nosná konstrukce stropů a střechy je tvořena železobetonovými 

panely Spiroll v tloušťce 250 mm.  

Stejně jako obvodové zdivo budou i zděné příčky provedeny v systému 

POROTHERM. V bytech jsou navrženy montované a přemístitelné dřevěné 

mezistěny. Příčky v suterénu, které tvoří sklepní boxy jsou z OSB desek.  

Základová konstrukce je tvořena základovým roštem z monolitického 

železobetonu a montovanými železobetonovými kalichy. 

Okna a dveře ve fasádě jsou navržena plastová, vnitřní dveře CPL do obložkových 

nebo ocelových zárubní, případně plastové do plastové zárubně. 

 

SO 02 Přípojka plynu 

Plynovodní přípojka bude provedena ze stávajícího rozvodu. Přípojka končí 

hlavním uzávěrem HUP ukončeným 700 mm nad upraveným terénem. Před a za 

plynoměrem bude osazen kulový kohout. Skříňka pro plynoměr je umístěna 500 mm 

nad terénem, je uzamykatelné, větratelná a opatřena nápisem „Hlavní uzávěr plynu“. 

Potrubí je uloženo v hloubce 800 mm pod terénem. 

 

SO 03 Přípojka vody 

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou. Přípojka bude 

vysazena kolmo na řad situovaný v komunikaci. Přípojka bude provedena 
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z tvrzeného polyethylenu PE100, bude vedena v hloubce 1,2 m. Vodoměrná šachta 

bude umístěna na hranici pozemku. 

 

SO 04 Přípojka dešťové kanalizace 

Dešťová voda ze střechy objektu, komunikací a parkovacích ploch bude 

svedena do přípojky dešťové kanalizace. Tato přípojka bude svedena do jednotné 

kanalizace. 

 

SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 

Kanalizace bude z objektu vyvedena přípojkou dimenze DN 150 z tvrzeného 

PVC. Celková délka přípojky je 42 m. Přípojka bude v hloubce 1,5 m, potrubí bude 

do výkopu uloženo na pískový podsyp tl. 100–150 mm a obsype se tříděnou zeminou 

do výšky 300 mm nad jeho vrchol. 

 

SO 06 přípojka NN 

Nová přípojka je napojena na stávající distribuční rozvod NN na parcele 

č.171/1 k. ú. Miroslav. Přípojka bude ukončena v centrálním elektroměrném 

rozvaděči osazeném v nice vstupního prostoru do objektu. Toto místo musí být trvale 

přístupné kompetentním pracovníkům dodavatele elektrické energie.  

 

SO 07 Komunikace a parkovací stání (31 míst) 

Komunikace a parkovací stání mají celkovou výměru 1165 m2. Šířka 

komunikace je 6 m a jedno stání má rozměr 2,5×5 m. Celkem k bytovému domu 

náleží 31 stání. Vozovka i stání jsou opatřeny asfaltovým krytem. 

1.5 Popis staveniště 

Staveniště se nachází výhradně na pozemcích investora PREFA BRNO. Celková 

plocha stavebního pozemku je 2589 m2. Staveniště bude oploceno pomocí mobilního 

oplocení. Součástí oplocení bude i uzamykatelná brána o šířce 7 m, která bude 

umístěna u vjezdu z ulice Husovy ze silnice č. II – 400. Aby byl vyloučen přístup 

nepovolaných osob, budou na příjezdové bráně umístěny informační a výstražné 

tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám, při jehož nedodržení by 

mohlo dojít ke zranění osob. 
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Komunikace na staveništi a zpevněné plochy bude tvořit zhutněný násyp 

recyklátu v tloušťce 200 mm, veškerá zpevněná plocha bude hutněna válcováním. 

Na pozemku se nenachází žádná podzemní vedení inženýrských sítí.  

Bude zřízeno buňkoviště, kde budou sanitární buňky s hygienickým zařízením, 

WC a šatnami pro pracovníky, dále obytná buňka sloužící jako kancelář, v neposlední 

řadě zde budou uzamykatelné skladové kontejnery. Buňky budou ukládány na dva 

smrkové hranoly po stranách buňky a případně na další hranol v prostřední části 

kontejneru. Na staveništi budou také umístěny kontejnery pro odpad.  

1.6 Způsob realizace hlavních technologických etap 

Tento bod je podrobně zpracován v kapitole 2. Studie realizace hlavních 

technologických etap. Členění hlavních etap pro realizaci SO 01 Bytový dům je 

následující: 

Zemní práce 

Základy 

Hrubá vrchní stavba 

1.6.1 Zemní práce 

Na daném pozemku se nenachází ornice. Dojde k odstraněné stávajícího 

povrchu a následně hloubení stavební jámy. Výkopy pro základové konstrukce a 

terénní úpravy budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Zemina z výkopových 

prací bude umístěna na pozemku a po dokončení stavby bude použita k zásypům a 

k terénním úpravám okolí, případný přebytek bude deponován na skládku k tomu 

určenou. Výkopy základových rýh budou kolmé, bez nutnosti pažení. 

Výkaz výměr 

Množství odkopané zeminy: 

V= (16,4+0,6*2) *(23,0+0,6*2) *3,45 = 1469,424 m3 

Množství nakypřené zeminy: 

V= 1469,424 · 1,25 = 1836,78 m3 

Technologický postup provádění zemních prací 

Nejprve se provede oplocení staveniště, použity budou dílce výšky 2 m, délky 

3,5 m. K vstupu na staveniště bude sloužit uzamykatelná brána, ta bude sloužit 
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k zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště. Brána bude opatřena 

patřičnými označeními. 

Na pozemku se nenachází ornice. Stávající povrch bude odstraněn a odvezen 

na skládku Žabčice.  

Pro výkop stavební jámy vytyčí geodet všechny potřebné body a značení bude 

zachováno až do dokončení stavby, vyznačí se stávající inženýrské sítě a jejich 

ochranná pásma. Pro obrys stavební jámy se použije reflexní sprej jako dočasné 

značení. Stavební jámu vyhloubí rypadlo Caterpillar 318E podle vyznačení a 

projektové dokumentace. Jáma se bude hloubit na úroveň -3,750 m. Zemina z výkopu 

se nejdříve uskladní na pozemku na vyznačené ploše a určené kubatuře pro pozdější 

zásypy a následně bude odvážena nákladními automobily na skládku. Po provedení 

výkopu budou zřízeny vjezdy do jámy o maximálním sklonu 10 %. Dále budou 

provedeny výkopy základových rýh. Výkopy základových rýh budou kolmé, bez 

nutnosti pažení. Svahy výkopů kolem objektu budou maximálně 45°. 

V rámci zemních prací budou vně stavební jámy na pozemku provedeny 

přípojky vody, splaškové a dešťové kanalizace, přípojka NN.  

Personální obsazení 

2 geodeti 

1 strojník rypadla 

2 pracovníci pro ruční dokopávání 

2 řidiči NA 

Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 

Rypadlo nakladač Caterpillar M315F, NA Tatra 815 S1 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Na staveništi budou dodržovány následující předpisy: 

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

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

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
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- Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jeho změny 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 

365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb.). 

1.6.2 Základy 

Založení objektu bude provedeno na základových pasech po obvodu objektu 

a příčnými pasy probíhajícími pod vnitřními sloupy. Do základových pasů budou po 

obvodu zapuštěny prefabrikované kalichy pro vetknutí sloupů. Ve vnitřních částech 

budou do pasů osazena kování pro zakotvení sloupů svařením kování sloupu. 

Výkaz výměr 

Kalichové patky 

 Kalich KA01 900/850/400 14 ks 

 Kalich KA04 900/800/400 2 ks 

Beton 

 pásy: ((1,6*2+2,2+2,4)*14,75+1,8*2,675+(0,8+1,6)*24,275)*0,6 = 107 m3 

 základ pod výtah: 0,3*2,4*0,71*2+1,72*2,4*0,3 = 2,26 m3 

 patky-odpočet: 14*0,9*0,85*0,4+2*0,9*0,8*0,4 = 4,86 m3 

 celkem   104,4 m3 

Ocel 

 míra vyztužení 80 kg/m3 

 0,08*104,335=  8,3468 t 

Bednění 

 vnější (17,15*2+24,275*2) *0,6 = 49,71 m2 

 vnitřní ((14,75*3+12,08+14,05*2)+(6,375*2+3,6*2+6,475*2))*0,6=70,4 m2 

 výtahová šachta (2,4*2+2,32*2) *0,71+(1,2*2+1,45*2)*1,31=13,6454 m2 

Materiál 

 Beton prefabrikovaných kalichových patek je C30/37 svp XC1 

Beton základových pásu je C 20/25 

 Ocel B500B (10.505 (R)) 

Technologický postup provádění základů 

Základovou konstrukci tvoří železobetonové základové pásy a prefabrikované 

kalichy určené pro vetknutí sloupů. Prefabrikované kalichy budou zhotoveny 



23 
 
 

v závodě PREFA BRNO a.s. a přepraveny na stavbu. Železobeton pro základové 

pásy bude C 20/25 a bude vyráběn v betonárce Moravský Krumlov vzdálené 14 km. 

Betonáž se smí provádět při teplotách vyšších než 5 °C. Za vysokých teplot 

konstrukci chráníme před vypalováním a dostatečně vlhčíme.  

Po ověření rozměrů, čistoty a rovinnosti základové spáry bude provedena 

vrstva podkladního betonu z betonu C 16/20 mocnosti 100 mm. Nejprve dojde 

k osazení patek a následně k betonáži pásů. Po vyvázání výztuže, provedení 

systémového bednění bude probíhat betonáž vlastních pasů. Betonáž bude probíhat 

pomocí autočerpadla přímo do výkopů s maximální výškou dopadu 1,5 m, aby 

nedocházelo k segregaci kameniva. Současně s betonáží bude směs dostatečně 

hutněna pomocí ponorného vibrátoru. Beton ukládáme po vrstvách cca 300 až 500 

mm a hutníme, ponoření vibrátoru do předchozí již zhutněné vrstvy bude cca 100 až 

150 mm. Vibrujeme do té doby, než se začne vytvářet cementové mléko, povrch 

základů zdrsníme pro zajištění soudržnosti základů s betonovou deskou. Po 48 

hodinách po betonáži bude odstraněno bednění. 

Do prostoru mezi základové konstrukce budou navezeny dvě vrstvy kameniva. 

První vrstva frakce 16/32 mm v tloušťce 200 mm v oblasti garážových stání a 

v tloušťce 75 mm v části mimo garážová stání. Druhá vrstva bude z kameniva frakce 

8/16 mm a v oblasti garážových stání bude v tloušťce 100 mm a v oblasti mimo stání 

75 mm.  

Následně bude po obvodu zřízeno bednění pro betonáž podkladní desky. 

Podkladní betonová deska je železobetonová, monolitická, v místech garážového 

stání v tloušťce 150 mm, v dalších prostorách v tloušťce 100 mm. Deska bude 

z betonu C 16/20 a bude vyztužena KARI sítí rozměru  

Personální obsazení 

 1 obsluha autodomíchávače 

 1 obsluha autočerpadla 

 1 řidič NA 

 2 obsluha vibrátoru a vibrační desky 

 4 tesaři 

 4 betonáři 

2 železáři 
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2 pomocní dělníci 

Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 

 Autodomíchávač Schwing Stetter C3,  

Nákladní automobil IVECO,  

Autočerpadlo Schwing S 45 SX 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy 

a dodržovat platné bezpečnostní předpisy o BOZP.  

Zejména: 

• zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 

ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 

Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci); 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 15 zák. č. 309/2006 Sb. 

Zejména je nutno vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. Všichni pracovníci 

musí být proškoleni jak zacházet se svěřeným nářadím. Materiály, které budou 

použity zhotovitelem stavby, musí mít doloženy doklady o tom, že k těmto výrobkům 

bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem nebo dovozcem ve smyslu nařízení vlády 

163/2002 Sb. 

  



25 
 
 

 

1.6.3 Hrubá vrchní stavba 

Technologický postup provádění hrubé vrchní stavby 

Sloupy budou vetknuty do kalichů, kalichy se zalijí betonem s předepsanou 

pevností. Následuje montáž zemních panelů. Po nabití pevnosti zálivek kalichů ve 

vetknutí sloupů je možné postupovat dále montáží průvlaků, spirolových panelů. 

V dalším podlaží se vyzdí obvodové zdivo, přivaří sloupy na vyčnívající trny sloupů 

nižších podlaží, poté uloží průvlaky a spirollové panely. Tento postup se pak 

v následujících podlažích opakuje.  

Personální obsazení 

 1 vedoucí pracovní čety 

 2 vazači břemen 

 1 jeřábník 

 2 montážníci 

 1 řidič montážní plošiny 

Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 

 Věžový jeřáb Liebherr 

 Pracovní plošina ART220 

 Tahač Mercedes-Benz ACTORS 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění stavby se musí dodržovat osvědčené technologické postupy 

a dodržovat platné bezpečnostní předpisy o BOZP.  

Zejména: 

• zákon č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 

ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 

Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci); 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

  Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 15 zák. č. 309/2006 Sb. 

Zejména je nutno vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. Všichni pracovníci 

musí být proškoleni, jak zacházet se svěřeným nářadím. Materiály, které budou 

použity zhotovitelem stavby, musí mít doloženy doklady o tom, že k těmto výrobkům 

bylo vydáno prohlášení o shodě výrobcem nebo dovozcem ve smyslu nařízení vlády 

163/2002 Sb. 

1.7 Časový a finanční plán stavby 

Uvažuje se,  že stavba započne v květnu roku 2018. Dle objektového 

časového plánu s propočty dle THU bude stavba zrealizována v horizontu šesti 

měsíců a finanční objem bude 18 341 600,-. 

Podrobněji se práce věnuje časovému plánu montáže hrubé vrchní stavby 

v příloze P.10. 

1.8 Kvalitativní, enviromentální a bezpečnostní požadavky 

Pro ochranu životního prostředí na stavbě je třeba splnit obecné podmínky vyplývající 

z platné legislativy, zejména: 

• pro parkování a opravy stavebních mechanismů a manipulaci s ropnými látkami 

a látkami nebezpečnými vodám musí být v rámci stavebních prací zřízen stavební 

dvůr (lze využít např. dočasně zpevněné plochy); 

• stavební mechanismy, které se budou pohybovat na stavebních pozemcích, musí 

být v dokonalém technickém stavu, bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska 

možných úkapů ropných látek – kontrola bude prováděna pravidelně, před zahájením 

prací v těchto prostorech; 

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 

neprodleně odstraněna, odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům; 
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• z hlediska ochrany vod i půd je třeba zabezpečit látky škodlivé vodám a půdě (ropné 

produkty, nátěrové hmoty a ostatní chemikálie) dle příslušných norem, odpady budou 

správně uloženy (popř. zabezpečeny) a bude s nimi nakládáno dle požadavků platné 

legislativy; 

• při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 

především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, 

zastíněním 

• po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených 

stavbou, rozumí se tím technická a organizační opaření, která povedou 

k minimalizování prašnosti a případného znečištění při provádění činnosti (např. 

čištění komunikací, zkrápění prašných povrchů atd.). 

Stavba bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy především 

Ministerstva životního prostředí. Je nutné dbát ohled a dodržovat následující 

legislativy: 

Životní prostředí: 

• zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí; 

• zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny; 

• zákon č. 123/1998 Sb., Zákon o právu na informace o životním prostředí; 

• zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí); 

• zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů; 

• zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 

• zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 

• zákon č. 388/1991 Sb., Zákon ČNR o Státním fondu životního prostředí; 

• zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší; 

• vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů), jeho změna 503/2004 Sb., dále 168/2007 Sb., 374/2008 Sb.; 

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

předpisů (vyhlášky č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 353/2005 Sb., č. 351/2008 
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Sb., č. 478/2008 Sb., č. 61/2010 Sb., č. 170/2010 Sb., č. 35/2014 Sb., č. 27/2015 

Sb.); 

• vyhláška č. 428/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí 

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

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky 

a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady.  
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2.1 Základní informace o stavbě:  

2.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: BD MIROSLAV – NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 

BLOK C 

Místo stavby: obec Miroslav, ul. Mlýnská, Hubova, okres Znojmo, 

Jihomoravský kraj, k.ú. Miroslav, parc. č. 165/4 – 428 m2 

Účel stavby:   Bytový dům 

Druh stavby:    Novostavba 

Cena díla:   18 341 600,- 

Zahájení a dokončení díla: 5/2018 – 10/2018 

Doba realizace:   6 měsíců 

2.1.2 Hlavní účastníci výstavby 

Objednatel:    PREFA BRNO a.s. 

    Kulkova 10 

    615 00 Brno 

Projektant:   Ing. Vladan Henek 

    Stamina s.r.o. 

    Klíčkova 2b 

615 00 Brno 

2.1.3 Rozdělení na stavební objekty: 

SO 01 Bytový dům 

SO 02 Přípojka plynu 

SO 03 Přípojka vody 

SO 04 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 06 Přípojka NN 

SO 07 31 parkovacích míst 

2.1.4 Popis stavby 

Jedná se o stavební objekt bytového domu o třech nadzemních podlažích se 

suterénem. Objekt se nachází ve městě Miroslav. Konstrukční systém je montovaný 
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skelet doplněný o výplňové zdivo. Střecha objektu je plochá, atika dosahuje výšky 

9,300 m. V objektu se nachází jedno centrální tříramenné schodiště a výtah. Bytové 

jednotky jsou typu 2 + kk nebo 3 + kk.  

Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s prvky sloupů v 

dimenzích 400 × 400 mm. Skelet je v kombinaci se zděnou konstrukcí z tvárnic 

POROTHERM. Nosná konstrukce stropů a střechy je tvořena železobetonovými 

panely Spiroll v tloušťce 250 mm.  

2.2 Zemní práce 

2.2.1 Návaznost na předchozí etapy 

Vzhledem k tomu, že zemní práce jsou první technologickou etapou výstavby, 

tak nenavazují na žádnou předcházející etapu výstavby. Před vlastním zahájením 

prací bude staveniště předáno zhotoviteli stavby. O předání staveniště bude sepsán 

zápis do stavebního deníku a zhotoven protokol o předání a převzetí staveniště.  

2.2.2 Jednotlivé části technologické etapy 

V této technologické etapě budou provedeny tyto práce: 

– Oplocení staveniště 

– Vybudování zařízení staveniště 

– Odstranění stávajícího povrchu 

– Vytyčení objektu a inženýrských sítí 

– Výkopy základové jámy, pasů a patek 

2.2.3 Provedení technologické etapy 

Oplocení staveniště 

Staveniště bude oploceno systémovým mobilním oplocením výšky2 m. Jeho 

rozsah a poloha je zřetelná z přílohy Zařízení staveniště. Součástí bude brána 

sloužící pro vjezd a výjezd vozidel ze staveniště a pro vstup pracovníků. Oplocení je 

tvořeno nosnými vibrolisovanými betonovými patkami, do kterých se zasouvají konce 

jednotlivých plotových dílců. Jednotlivé plotové dílce jsou mezi sebou v horní části 

navzájem spojeny zajišťovací sponou. Brána na staveniště je vytvořena z těchto 

plotových dílců tak, že v místě průjezdu se neosadí nosná patka, na volné konce 

osadíme mobilní kolečko a osadíme otočný závěs. Vznikne tak brána široká 7000 
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mm, kterou v případě nutné potřeby lze rozšířit demontováním vedlejšího plotového 

dílce. Brána bude uzamykatelná pomocí řetězu a visacího zámku. 

Postup montáže oplocení staveniště 

Rozmístění nosných patek 

Rozestavíme nosné patky ve vzdálenostech odpovídajících délce plotových dílců. 

Podélná osa patky směřuje kolmo k souvislé ose oplocení z důvodu zajištění 

dostatečné stability oplocení. 

Osazení plotových dílců 

Konce jednotlivých plotových dílců zasuneme do otvorů v nosných betonových 

patkách. Vznikne tak souvislý systém oplocení probíhající ve dvou osách. Vždy se 

umístí jeden plotový dílec do předních otvorů v patkách a druhý, sousedící do zadních 

otvorů v patkách. Rozložení plotových dílců do dvou rovnoběžných průběžných os 

zvyšuje stabilitu celého systému. 

Zajištění zajišťovací sponou 

Na horní konce sousedících plotových dílců navlečeme zajišťovací spony a klíčem 

dotáhneme matice vratového šroubu. V případě potřeby lze délku oplocení 

přizpůsobit pomocí zajišťovací spony. Plotové dílce můžeme přesadit přes sebe v 

požadované délce a spojit je zajišťovací sponou k horizontálním profilům sousedících 

dílců. Spona umožňuje spojit dva sousedící plotové dílce po celém obvodu plotového 

rámu. Obdobně lze řešit výškové odskoky v případě terénních nerovností. 

Vybudování zařízení staveniště 

Dle výkresu Zařízení staveniště budou na staveništi rozmístěny stavební 

buňky plnící funkci uzamykatelných skladů, šaten, zázemí pro stavbyvedoucího a 

sociální zázemí. Vnitrostaveništní přípojky k jednotlivým objektům zařízení 

staveniště, budou napojeny na již zbudovanou kanalizaci, přípojku vody a na 

elektrický rozvaděč.  

Vytyčení objektu a inženýrských sítí 

Geodet zaměří rohové body objektu, které stabilizujeme pomocí kolíku s 

hřebíkem. Po vytyčení všech bodů proměříme pásmem jednotlivé vzdálenosti mezi 

body (úhlopříčky), pro zjištění případných odchylek a chyb. Vytvoříme dřevěné 

lavičky, na které pomocí olovnice a provázku přeneseme polohu rohu. Před 

zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě nacházející se 
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na stavebních parcelách, aby nedošlo k jejich poškození v průběhu výstavby objektu, 

zejména při zemních pracích, je nutné tyto sítě vytyčit. Inženýrské sítě vytyčí správci 

jednotlivých sítí. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku.  

Výkopy základové jámy, pasů a patek 

Výkopové práce budou prováděny rypadlem, výkopek bude naložen na 

nákladní automobil a následně odvezen na skládku zeminy Žabčice. Část zeminy, 

která bude využita pro zpětné zásypy zářezů, bude uložena na staveništi. Při návrhu 

počtu nákladních automobilů zohledňujeme nakypřenost zeminy koeficientem 1,2. Při 

zemních pracích budou všechna vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikaci 

kontrolována a případně očištěna. Za nepříznivého počasí a za deště budou práce 

na výkopových pracích přerušeny, z důvodu znečištění vozovky nákladními 

automobily, které bude vykopanou zeminu odvážet (popřípadě bude řidič automobilu 

dbát na důkladné očištění vozu), z důvodu možného zapadnutí jak rypadla, tak 

nákladního auta v rozbředlé zemině během prací a z důvodu zhoršených pracovních 

podmínek (lepivost). Před započetím prací jsou již vytyčeny potřebné body objektu a 

byly vytvořeny lavičky. Na hřebíky umístěné na lavičkách natáhneme provázky, 

pomocí kterých získáme obrys přistavovaného objektu. Pomocí olovnice a vápna 

vyznačíme polohu výkopů. Vytyčeny jsou i stávající inženýrské sítě. Je třeba dbát 

zvýšené pozornosti při výkopových pracích, aby nedošlo k jejich poškození. Vytěžená 

zemina bude nakládána na přistavený nákladní automobil, která bude poté odvážena 

na skládku. Rozměry základových pásů jsou patrné z projektové dokumentace. 

Postupně bude ručně dočišťována základová spára pomocí 2 dělníků. 

2.2.4 Mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Výkop základových pasů bude provádět rypadlo Caterpillar M315F. Pro odvoz 

zeminy na skládku je potřeba 8 nákladních automobilů Tatra 815 S1, nákladního 

automobilu bude využito i pro dopravu mobilního oplocení. Pro sestavení laviček 

potřebujeme motorovou pilu, ruční pilku, kladivo, sekeru, vytyčovací kolíky, hřebíky, 

vodováhu, pro vytyčení obrysu základových pasů provázek, olovnici, metr, zednickou 

naběračku a vápno. Na začištění základové spáry a případné dočištění kolem 

konstrukcí potřebujeme lopaty, krumpáče, rýče, kolečka a na montáž oplocení 

šroubovák pro utažení zajišťovací spony. 
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Pro kontrolu rozměrů, výšky a rovinnosti výkopu budeme potřebovat 

kalibrované měřicí přístroje (nivelační přístroj, teodolit, stativ, měřická lať, pásmo, 

metr). 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, jako 

jsou pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vesta, přilba. 

Pracovní četa 

– Strojník rypadla – strojní průkaz, řidičský průkaz skupiny C 

– Řidiči nákladních automobilů – řidičský průkaz skupiny C 

– Pomocní dělníci 

– Geodet + pomocník geodeta – středoškolské vzdělání 

2.2.5 Jakost 

Bude kontrolována připravenost staveniště, kompletnost správnost projektové 

dokumentace, stav pracovních strojů, nástrojů, pracovní nářadí, průkazy a platnost 

strojníků, pomůcky BOZP. Kontrola přesnosti vytyčení, průběžně během prací a po 

dokončení překontrolujeme rozměry (šířku, hloubku), čistotu základové spáry. 

2.2.6 BOZP 

Instruktáž pracovníků provádí stavbyvedoucí nebo mistr před zahájením prací 

a plynule při výstavbě. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a požární 

ochraně a podpisem v příslušných formulářích stvrdí tuto skutečnost. Dále budou 

pracovníci seznámeni s projektovou dokumentací, s technologiemi, technologickými 

předpisy, postupy a s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 

Legislativa: 

– Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

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

strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

III. Zajištění výkopových prací 

IV. Provádění výkopových prací 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

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

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

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

– Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

2.3 Základové konstrukce 

2.3.1 Návaznost na předchozí etapy 

Základové konstrukce navazují na předcházející etapu zemních prací poté, co 

je na pracovišti provedeno polohové vytyčení a jsou vykopány pasy a patky. 

Základová spára je rovná, čistá a suchá 

2.3.2 Jednotlivé části technologické etapy 

V této technologické etapě budou provedeny: 

– Základové pasy a patky 

– Základová deska 

2.3.3 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické 

etapy 

Základové pasy a patky 

Základovou konstrukci tvoří železobetonové základové pásy a prefabrikované 

kalichy určené pro vetknutí sloupů. Prefabrikované kalichy budou zhotoveny 

v závodě PREFA BRNO a.s. a přepraveny na stavbu. Železobeton pro základové 

pásy bude C 20/25 a bude vyráběn v betonárce Moravský Krumlov vzdálené 14 km. 
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Betonáž se smí provádět při teplotách vyšších než 5 °C. Za vysokých teplot 

konstrukci chráníme před vypalováním a dostatečně vlhčíme.  

Po ověření rozměrů, čistoty a rovinnosti základové spáry bude provedena 

vrstva podkladního betonu z betonu C 16/20 mocnosti 100 mm. Nejprve dojde 

k osazení patek a následně k betonáži pásů. Po vyvázání výztuže, provedení 

systémového bednění bude probíhat betonáž vlastních pasů. Betonáž bude probíhat 

pomocí autočerpadla přímo do výkopů s maximální výškou dopadu 1,5 m, aby 

nedocházelo k segregaci kameniva. Současně s betonáží bude směs dostatečně 

hutněna pomocí ponorného vibrátoru. Beton ukládáme po vrstvách cca 300 až 500 

mm a hutníme, ponoření vibrátoru do předchozí již zhutněné vrstvy bude cca 100 až 

150 mm. Vibrujeme do té doby, než se začne vytvářet cementové mléko, povrch 

základů zdrsníme pro zajištění soudržnosti základů s betonovou deskou. Po 48 

hodinách po betonáži bude odstraněno bednění. 

Do prostoru mezi základové konstrukce budou navezeny dvě vrstvy kameniva. 

První vrstva frakce 16/32 mm v tloušťce 200 mm v oblasti garážových stání a 

v tloušťce 75 mm v části mimo garážová stání. Druhá vrstva bude z kameniva frakce 

8/16 mm a v oblasti garážových stání bude v tloušťce 100 mm a v oblasti mimo stání 

75 mm.  

Základová deska 

Následně bude po obvodu zřízeno bednění pro betonáž podkladní desky. 

Podkladní betonová deska je železobetonová, monolitická, v místech garážového 

stání v tloušťce 150 mm, v dalších prostorách v tloušťce 100 mm. Deska bude 

z betonu C 16/20 a bude vyztužena KARI sítí rozměru  

Základové konstrukce budou prováděny podle projektové dokumentace, 

kterou je nutné dodržet. Případné změny musí být odsouhlaseny projektantem 

společně se statikem a investorem. Tyto případné změny se zapíší do stavebního 

deníku 

2.3.4 Mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Dopravu betonové směsi zajistí místní betonárna Moravský Krumlov pomocí 

autodomíchávače. Autočerpadlem Schwing bude dopravován beton do bednění. 

Hutnění betonové směsi pomocí ponorného vibrátoru a vibrační lišty. Štěrkopísek 

bude dopraven pomocí nákladního automobilu Tatra 815, který bude následně 
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hutněn pomocí vibrační desky s reverzním chodem. Doprava výztuže a bednění bude 

nákladním automobilem Man s hydraulickou rukou. 

Pracovníci budou potřebovat hrabla, srovnávací latě, vodováhu, zednické 

lžíce, vázací kleště, kombinované kleště. Následně nivelační přístroj, stativ, nivelační 

lať a metr pro kontrolu správných výšek a rozměrů základových konstrukcí. 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami, jako jsou pracovní obuv (holínky) a oděv, ochranné rukavice, reflexní 

vesta, přilba. 

Pracovní četa 

– Obsluha autodomíchávače – řidičský průkaz skupiny C + strojní průkaz 

– Obsluha autočerpadla – řidičský průkaz skupiny C + strojní průkaz 

– Řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz skupiny C 

– Obsluha vibrátoru – vyučen v oboru 

– Obsluha vibrační desky – vyučen v oboru 

– Tesaři – vyučen v oboru 

– Betonáři – vyučen v oboru 

– Železáři – vyučen v oboru 

– Pomocní dělníci 

2.3.5 Jakost 

Před započetím prací bude kontrolována čistota a úprava základové spáry, 

počet a kvalita dodaného materiálů. Překontrolovány budou rozměry a polohy výkopů 

stav pracovních strojů a pomůcek. Statik společně se stavbyvedoucím zkontrolují 

správnost provedení výztuže dle projektové dokumentace a provedou zápis do 

stavebního deníku. 

Průběžně bude kontrolováno množství, kvalita a způsob zpracování dodávané 

betonové směsi, hutnění betonu, poloha a uložení prostupů, kontrola tloušťky 

zhutnění zásypu mezi základovými pasy, uložení, kvalita a poloha výztuže (kari sítí), 

tuhost a pevnost bednění, kontrola teploty (případně učinit opatření). Kontrola shody 

polohy, rozměrů dle projektové dokumentace, kontrola kvality zpracovaného betonu 

a rovinnost základové desky. 
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2.3.6 BOZP 

Instruktáž pracovníků provádí stavbyvedoucí nebo mistr před zahájením prací 

a plynule při výstavbě. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a požární 

ochraně a podpisem v příslušných formulářích stvrdí tuto skutečnost. Dále budou 

pracovníci seznámeni s projektovou dokumentací, s technologiemi, technologickými 

předpisy, postupy a s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 

Legislativa: 

– Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

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

strojů a nářadí na staveništi 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

IX.3 Odbedňování 

IX. 5 Práce železářské 

X. Zednické práce 

– Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

2.4 Hrubá vrchní stavba 

2.4.1 Návaznost na předchozí etapy 

Technologická etapa hrubé vrchní stavby navazuje na předcházející etapu 

základových prací, kdy budou veškeré práce této etapy ukončeny. 
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2.4.2 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické 

etapy 

Montáž sloupů v suterénu 

Před zahájením osazování sloupů musí být provedena kontrola základových 

konstrukcí. Dno kalichu musí být bez nečistot a dešťové vody. Dále bude provedena 

kontrola výškopisná, polohopisná a budou zkontrolovány rozměry kalichových patek, 

které musí odpovídat projektové dokumentaci včetně přípustných odchylek. Paty 

sloupů musejí být očistěné od případných nečistot a musejí být zdrsněny. Na dno 

kalichů se položí distanční podložky, které zajišťují výškové osazení sloupů. 

Sloupy jsou navrženy po obvodu v obdélníkových průřezech 0,80×035 / 

0,55×0,35 m. Vnější sloupy jsou vetknuty do základů přes základové patky, které jsou 

zapuštěné do základových pasů. Jako první jsou osazovány obvodové sloupy, aby 

bylo možné provést montáž zemních panelů. K montáži sloupů uvnitř dispozice se 

přistoupí následovně. 

Poté, co budou prvky dopraveny na stavbu, budou montovány přímo 

z dopravního prostředku. Sloupy se budou osazovat pomocí montážního trnu, který 

se provleče montážním otvorem ve sloupu. Zvedací zařízení jeřábu je opatřeno 

dvojitým závěsem. Upínání provádí vazači. Poté co jeřáb přepraví sloup na určené 

místo, vazači upřesní polohu sloupu, svislost pomocí dvoumetrové vodováhy 

a rovinnost pomocí nivelačního přístroje. 

Po kontrole se sloupy zajistí klíny z tvrdého dřeva ze všech stran. Klíny musí 

přesahovat úroveň patky minimálně o 100 mm. Tento postup se bude opakovat u 

každého sloupu. Ke konci pracovní směny se sloupy zalijí zálivkovou směsí a zhutní 

se ponorným vibrátorem. Až zálivka dosáhne předepsané 70 % pevnosti, mohou se 

klíny vytáhnout a prostor po nich se vyplní zálivkou. 

Montáž zemních panelů 

V suterénu jsou mezi sloupy navrženy zemní panely. Panely budou 

montovány ihned po dopravení na skládku z nákladního automobilu. Pro manipulaci 

s panely bude využíván jeřáb, který je vybaven dvojitým závěsem.  

Výšku podlaží tvoří dva na sebe uložené panely. Přes svislé ozuby jsou panely 

opřené do obvodových sloupků. Uchycení ke sloupům je řešeno přes ocelová kování. 

Jako konečná úprava stěn bude provedeno spárování za pomocí cementové malty.  
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Montáž stěn výtahové šachty 

Prvky se po příjezdu na staveniště zkontrolují. Osazovat se budou pomocí 

autojeřábu, který je vybaven dvojitým závěsem. Ke stěně se uchytí pomocí Deha závěsu. 

Spodní stěny se ukládají na horní úroveň základu ve výšce - 1.15 m do maltového lože 

tloušťky 20 mm. Stěny se navzájem kotví pomocí smyček se závlačemi. Mezi každý 

panel se vloží platová podložka, která zajistí vodorovnou spáru o tloušťce 10 mm. Postup 

se opakuje o všech prvků. Jako konečná úprava stěn se provede spárování za pomocí 

trvale plastického tmelu.  

Montáž průvlaků 

Předpokladem montáže průvlaků je dokončení montáže sloupů a stěnových 

panelů v suterénu.   Prvky budou dopraveny ve vodorovné poloze na staveniště, kde 

proběhne ihned kontrola jejich kvality, označení a rozměry podle projektové 

dokumentace. Průvlaky se budou osazovat přes vnitřní sloupy a přes obvodové 

sloupy a panely v příčném směru. Prvky budou ukládány do předem připraveného 

maltového lože, které zajistí vyrovnání drobných výškových nerovností. Během 

manipulace budou montážníci z montážní plošiny dohlížet a manipulovat s prvky tak, 

aby osazení proběhlo co nejpřesněji. 

Montáž Spirollů 

Stropní prvky bude možné montovat až po dokončení všech průvlaků v daném 

patře. Po uložení panelů se provede zmonolitnění betonovou deskou. 

Po příjezdu panelů na staveniště se provede vizuální kontrola neporušenosti 

prvků. Osazovat se budou pomocí jeřábu, který bude vybaven zvedacím 

mechanizmem a opatřen samosvornými kleštěmi s vahadlem. Uchycení panelů musí 

být rovnoměrné, aby se vahadlo na jednom konci nepřetěžovalo. Těsně před 

osazením jednotlivého panelu je zapotřebí na konzoly průvlaků nanést maltové lože. 

Maltování a správné uložení panelů budou montážníci provádět z montážní plošiny. 

Poté co se položí celé jedno patro, provede se zmonolitnění betonem. Tento způsob 

montáže se opakuje pro každé podlaží. 

Po dokončení montáže stropů a betonáže je nutné beton náležitě ošetřovat. 

Při vysokých teplotách ho kropit vodou a při nízkých teplotách či deště jej přikrýt. 
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Montáž filigránů 

Po příjezdu stropních panelů Filigrán na staveniště, se provede vizuální kontrola 

neporušenosti prvků, a zda nedošlo během přepravy k průhybu. Před osazením 

stropních panelů se musí provést podepření. Podepření se bude skládat z nosníků, 

hlavic, sloupků a trojnožky. Na předem připravené a výškově nastavené hlavice se osadí 

podélný nosník. Panely o rozponu 6 330 mm musejí po podepření vykazovat mírné 

vzepětí. Po zatížení stropních dílců dobetonávkou v celé ploše stropu dojde k vyrovnání 

výškových rozdílů na středové podpoře. Dotvarování stropu po odstranění montážních 

podpěr je minimální. Výška vzepětí stropních desek je 0,5–1,8 cm a závisí na délce a 

tloušťce filigránu. Při rozponu stropních dílců nad 3,5 m je třeba dílce podepřít ve třetině 

jejich rozponu. Podepření musí být liniové, nikoliv bodové. Osazovat se budou pomocí 

autojeřábu, který bude vybaven zvedacím mechanizmem a opatřen samosvornými 

kleštěmi s vahadlem. Uchycení panelů musí být rovnoměrné, aby se vahadlo na jednom 

konci nepřetěžovalo. Těsně před osazením jednotlivého panelu je zapotřebí na konzoly 

průvlaků nanést maltové lože. Maltování a správné uložení panelů budou montážníci 

provádět z montážní plošiny. Poté co se položí celé patro, provede se zmonolitnění 

betonem. Prostupy ve stropu budou zabedněny bedněním. U schodiště bude bednění 

řádně rozepřeno. Výška bednění musí být dostatečná, aby beton při betonáži nepřetékal 

přes okraj bednění. Po dokončení montáže stropů a betonáže je nutné beton náležitě 

ošetřovat. Při vysokých teplotách ho kropit vodou a při nízkých teplotách či deště jej 

přikrýt. 

Montáž schodiště 

Pro montáž schodišťových prvků je nutné mít nachystanou základovou 

konstrukci pod schodišťovým ramenem. Schodišťová ramena a podesty se montují 

pomocí Deha závěsů, která jsou připevněna ke zvedacímu zařízení jeřábu pomocí 

čtyřzávěsu. Nástupní rameno je uloženo na obvodové zdivo, výstupní rameno je 

uloženo na obvodové zdivo a stropní panel spiroll. Po osazení nástupního a 

výstupního ramene může být uloženo mezilehlé rameno.  

Svislé v nadzemních podlažích 

V nadzemních podlažích dojde vždy k vyzdění obvodového zdiva. Při 

osazování sloupů probíhá přivařování na vyčnívající trny sloupů nižšího podlaží. 

Další postup je stejný. Provedou se průvlaky, stropy, schodiště. 
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2.4.3 Mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Dopravu betonové směsi zajistí místní betonárna Moravský Krumlov. pomocí 

autodomíchávače. Sekundární doprava betonu zajištěna Autočerpadlem Schwing S 

45 SX. Hutnění betonové směsi je zajištěno ponorným vibrátorem.  

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, jako 

jsou pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vesta, přilba. 

2.4.4 Jakost 

Stavbyvedoucí s geodetem budou kontrolovat míry všech zhotovených 

konstrukcí, kontrolují geometrii osazených prvků, úroveň horního povrchu, rovinnost, 

vodorovnost. Geodet se stavbyvedoucím prověří míry všech zhotovených konstrukcí, 

půdorysná a výšková poloha, jejich geometrie, rovinnost, celistvý povrch. 

2.4.5 BOZP 

Instruktáž pracovníků provádí stavbyvedoucí nebo mistr před zahájením prací 

a plynule při výstavbě. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a požární 

ochraně a podpisem v příslušných formulářích stvrdí tuto skutečnost. Dále budou 

pracovníci seznámeni s projektovou dokumentací, s technologiemi, technologickými 

předpisy, postupy a s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 

Legislativa: 

– Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

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

strojů a nářadí na staveništi 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
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IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

IX.3 Odbedňování 

IX. 5 Práce železářské 

X. Zednické práce 

– Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

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

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

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

VIII. Shazování předmětů a materiálu  
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3.1 Základní informace o stavbě:  

3.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: BD MIROSLAV – NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 

BLOK C 

Místo stavby: obec Miroslav, ul. Mlýnská, Hubova, okres Znojmo, 

Jihomoravský kraj, k.ú. Miroslav, parc. č. 165/4 – 428 m2 

Účel stavby:   Bytový dům 

Druh stavby:    Novostavba 

Cena díla:   18 341 600,- 

Zahájení a dokončení díla: 5/2018 – 10/2018 

Doba realizace:   6 měsíců 

3.1.2 Hlavní účastníci výstavby 

Objednatel:    PREFA BRNO a.s. 

    Kulkova 10 

    615 00 Brno 

Projektant:   Ing. Vladan Henek 

    Stamina s.r.o. 

    Klíčkova 2b 

615 00 Brno 

3.1.3 Rozdělení na stavební objekty: 

SO 01 Bytový dům 

SO 02 Přípojka plynu 

SO 03 Přípojka vody 

SO 04 Přípojka dešťové kanalizace 

SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 06 Přípojka NN 

SO 07 31 parkovacích míst 

3.1.4 Popis stavby 

Jedná se o stavební objekt bytového domu o třech nadzemních podlažích se 

suterénem. Objekt se nachází ve městě Miroslav. Konstrukční systém je montovaný 
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skelet doplněný o výplňové zdivo. Střecha objektu je plochá, atika dosahuje výšky 

9,300 m. V objektu se nachází jedno centrální tříramenné schodiště a výtah. Bytové 

jednotky jsou typu 2 + kk nebo 3 + kk.  

Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s prvky sloupů v 

dimenzích 400 × 400 mm. Skelet je v kombinaci se zděnou konstrukcí z tvárnic 

POROTHERM. Nosná konstrukce stropů a střechy je tvořena železobetonovými 

panely Spiroll v tloušťce 250 mm.  

3.1.5 Popis staveniště 

Pozemek pro stavbu bytového domu se nachází ve městě Miroslav v těsné 

blízkosti ulice Husova na p. č. 165/4, k. ú. Miroslav. Pozemek je v majetku investora 

PREFA BRNO a. s., nachází se v zastavěné části města, plocha pozemku i okolí je 

rovinatá. Nenachází se zde zemědělská půda a nejsou zde zachovány žádné 

ekosystémy.  

Přístup na pozemek je z ulice Husovy, silnice č. II – 400 šířky 6,5 m. Pro 

potřeby stavby bude vybudován vjezd v úrovni křížení s ulicí Příční.  

Pozemek není oplocen. Oplocení bude zhotoveno před zahájením výstavby. 

Na pozemku se nenachází žádná známá stávající podzemní vedení 

inženýrských sítí. 

3.1.6 Kapacity staveniště 

Celková plocha stavebního pozemku: 2589 m2 

Zastavěná plocha:    386 m2 

3.1.7 Předání staveniště 

Předání staveniště proběhne nejpozději v den zahájení přípravných 

stavebních prací a přípravy zařízení staveniště. Staveniště bude předáno na základě 

řádně podepsaného předávacího protokolu, seznámení zhotovitele s místními 

poměry a připojením na zdroje energie. Podpisem předávacího protokolu staveniště 

přebírá zhotovitel plnou zodpovědnost za staveniště. 

3.1.8 Koncepce zařízení staveniště 

Staveniště se nachází výhradně na pozemcích investora PREFA BRNO. 

Celková plocha stavebního pozemku je 2589 m2. Staveniště bude oploceno pomocí 
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mobilního oplocení. Použijeme mobilní oplocení Toi Toi, rozměr jednoho pole je 3500 

× 2000 mm. Dílce jsou vyplněny zinkovaným drátem, upevněny budou v betonových 

patkách. Součástí oplocení bude i uzamykatelná brána o rozměrech 7000 × 2000 

mm, která bude umístěna u vjezdu z ulice Husovy ze silnice č. II – 400. Aby byl 

vyloučen přístup nepovolaných osob, budou na příjezdové bráně umístěny 

informační a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám, 

při jehož nedodržení by mohlo dojít ke zranění osob. 

Komunikace na staveništi a zpevněné plochy bude tvořit zhutněný násyp 

recyklátu v tloušťce 200 mm, veškerá zpevněná plocha bude hutněna válcováním. 

Na pozemku se nenachází žádná podzemní vedení inženýrských sítí. Voda pro 

stavební účely a pro sociální zařízení bude zajištěna z nově budované vodovodní 

přípojky (objekt SO 03). Měření odběru bude zajištěno podružným vodoměrem. 

Odpadní vody ze sociálních zařízení budou odváděny do kanalizační přípojky (objekt 

SO 05). Elektrická energie bude odebírána ze staveništního rozvaděče, na kterém 

bude umístěn elektroměr.  

Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla 

řádně a bezpečně realizovat. Bude zřízeno buňkoviště, kde budou sanitární buňky 

s hygienickým zařízením, WC a šatnami pro pracovníky, dále obytná buňka sloužící 

jako kancelář, v neposlední řadě zde budou uzamykatelné skladové kontejnery. 

Buňky budou ukládány na dva smrkové hranoly po stranách buňky a případně na 

další hranol v prostřední části kontejneru. Hranoly budou ukládány kolmo k delší 

straně buňky. Na staveništi budou také umístěny kontejnery pro odpad. Stavební 

výrobky a materiály se budou bezpečně uskladňovat a ukládat tak, aby nebyl narušen 

veřejný pořádek. Hygienické a sociální buňky budou umístěny v severní části 

pozemku vedle vstupní brány.  

Veškeré tyto objekty budou využívány po celý proces stavby. Pro jednotlivé 

etapy budou využívány ještě další specifické zařízení staveniště. Ve většině případů 

se jedná o vybudování zpevněných ploch pro zajištění jednotlivých těžkých strojů. V 

etapě hrubé spodní stavby by se jednalo plochu pro zapatkování autodomíchávače 

a autočerpadla betonu, v etapě hrubé vrchní stavby plochu pro stacionární věžový 

jeřáb. V etapě dokončovacích prací již nebudou potřeba nějaké větší úpravy zařízení 

staveniště, použijí se stávající plochy. 
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3.2 Objekty zařízení staveniště 

Na staveništi budou umístěny dvě kancelářské buňky, dvě buňky 

s hygienickým zařízením, jedna buňka sloužící jako šatny a jedna buňka u brány jako 

vrátnice. Dočasné objekty budou osazovány na podklad ze zhutněného recyklátu tl. 

200 mm. Po umístění budou napojeny k elektřině, případně k vodě a kanalizaci a 

budou propojeny zemnícím drátem. Budou zde také sklady a kontejnery. Veškeré 

rozmístění objektů zařízení staveniště je zřejmé z výkresu zařízení staveniště.  

3.2.1 Kanceláře, sociální zařízení 

Kancelářské buňky pro stavbyvedoucího a pro mistry budou umístěny 

v severní části staveniště u mobilního oplocení. Jednotlivé buňky budou mít 

standartní vnější rozměry modulu obytného kontejneru 6055×2435×2820 mm, 

5835×2215×2500 mm jsou rozměry vnitřní při standartní tloušťce použité tepelné 

izolace stropu tl. 100 mm, stěny 80 mm a podlahy 100 mm. Hmotnost kontejneru je 

cca 2500 kg.  

Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem svařeným z profilů tl. 3 a 4 mm 

s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen 

antikorozním nátěrem.  

Podlahu tvoří pozinkovaný plech tl 0,55 mm, který je vsazený do ocelového 

rámu, minerální vlna tl. 100 mm uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE fólie 

(parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100 tl. 19 mm, PVC 

podlahová krytina tl. 1,4 mm (mramorovaná). Nosnost podlahy je 2,5 kN/m2.  

Stěny tvoří trapézový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 80 mm 

uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly (přerušení tepelného 

mostu ocelové konstrukce), PE fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná 

dřevotřísková deska tl. 10 mm, která je vsazená do plastových profilů bílé barvy. 

Vnitřní příčky jsou z bílé laminované dřevotřískové desky tl. 10 mm, která je vsazená 

do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu jsou okapové lišty bílé barvy.  

Střechu kontejnerů tvoří nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, 

minerální vlna tl. 100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové 

konstrukce), PE fólie (parotěsná zábrana), podhled jako bílá laminovaná 

dřevotřísková deska tl. 10 mm, která je vsazená do plastových profilů bílé barvy. 
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Svody vody jsou řešeny PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost střechy je 1,5 

kN/m2.  

Vnější dveře mají rozměr 810×1970 mm, jsou z pozinkovaného plechu, 

tepelně izolované, oboustranně lakované (z vnější strany v barvě kontejneru, z vnitřní 

v barvě bílé). Jsou opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB. Dveře je 

možné opatřit pozinkovanou mříží z vnější strany o rozměrech 900×2000 mm. Vnitřní 

dveře jsou standartní, plné, bílé o rozměrech 800×1970 mm. Také jsou opatřeny 

kováním klika/klika a vložkou.  

Okna jsou bílá, plastová s izotermickým sklem (U=1,0 W/m2K). Okna jsou 

jednokřídlová nebo dvoukřídlová, otevíratelná, sklopná, jsou opatřena vnitřní 

hliníkovou žaluzií.  

V kontejnerech se nachází elektroinstalace 3 × 400/240 V, 50 HZ, vše je 

navrženo dle ČSN 33 2000 nebo DIN. Instalace jsou tažené ve stěnách s nástěnným 

rozvaděčem, zapuštěnými vypínači (1 vypínač) a zásuvkami (3 jednoduché zásuvky). 

Nástěnná rozvodnice 8 nebo 12 modulů, proudový chránič 40/4/003, dl=30 mA. 

Svítidla jsou zde zářivková 1×36 W nebo 1×58 W s krytem.   

Vytápění kontejnerů probíhá pomocí závěsného stěnového elektrického 

konvektoru 750 – 2000 W s vestavěným termostatem, se samostatným jištěním a 

samostatnou zásuvkou. Větrání kontejnerů je přirozené pomocí oken. [9] 

Kontejnery se budou pokládat na zpevněný podklad na dřevěné hranoly. Pro 

manipulaci s nimi použijeme hydraulický jeřáb. Dále se kontejnery napojí na přívod 

elektrické energie a na vnitro areálovou kanalizaci.  

Pro buňku stavbyvedoucího, pro mistry použijeme obytné kontejnery OK03. 
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Obrázek 1 OK03 – Obytný kontejner 20` [9] 

Pro vrátnici použijeme obytný kontejner OK06VR stejných technických 

vlastností jako předešlé kontejnery. Vnější rozměry vrátnice budou 3000×2435×2820 

mm, vnitřní výška 2500 mm. Buňka bude opatřena třemi okny, dvě okna o rozměrech 

1200×1200 mm, jednokřídlové, otevíratelné, a fixní okno 1800×1200 mm. Budou zde 

3 jističe, 1 vypínač, 4 zásuvky, osvětlení 1x58 W. [9] 

 

Obrázek 2 OK06VR – obytný kontejner 10´ - vrátnice [9] 
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3.2.2 Hygienická zařízení staveniště 

Na staveništi budou umístěné dvě stejné sanitární buňky, v každé z nich budou 

jak sprchy, tak WC pro pracovníky. Rozměry těchto buněk budou totožné jako 

rozměry kancelářských buněk (vnější 6055×2435×2820 mm, vnitřní 

5835×2215×2500 mm jsou rozměry vnitřní). Jejich konstrukce bude také stejná jako 

u předešlých objektů OK03. 

Vnitřní podlaha musí vyhovovat mechanickou odolností a hygienickým 

podmínkám. Bude zde vodovzdorná překližka na lité podlaze a odtokové podlahové 

vpusti. Stěny budou z laminátových dřevotřískových desek tl. 10 mm vsazených do 

plastových profilů. Okna jsou bílá, plastová s izotermickým sklem (U=1,0 W/m2K) 

z vnitřní strany opatřeny hliníkovou žaluzií.  

Standartní elektroinstalace třífázové 3×400/240 V, 50 Hz, provedení 

přizpůsobené pro instalovanou technologii a zařízení. Odvětrání bude pomocí oken 

a také stěnového ventilátoru. 

Přívod vody bude vyřešen 3/4" plastovou trubkou, odvod vody pomocí PVC 

trubky DN 100 mm, ohřev vody bude zajištěn elektrickými boilery ARISTON 180 l.  

Každá sanitární buňka bude vybavena dvěma sprchovými kouty, dvěma WC, 

dvěma pisoáry a pěti umyvadly. Baterie ve sprchových koutech budou na teplou i 

studenou vodu, u umyvadel pouze na studenou. Sprchy budou opatřeny zástěnami. 

V kabinách s WC budou držáky toaletních papírů, u umyvadel budou dávkovače 

mýdla, držáky papírových ručníků. [9] 

 

Obrázek 3 SAN20-01 – sanitární kontejner [9] 
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Buňka sloužící jako šatna bude mít stejné technické parametry jako 

kancelářský kontejner OK03. Použijeme kontejner OK05. 

 

Obrázek 4 OK05 – obytný kontejner 20´ [9] 

3.2.3 Provozní zařízení staveniště 

Jako provozní zařízení staveniště budou sloužit inženýrské sítě, které bude 

staveniště využívat. Jedná se o přípojku vody, splaškové kanalizace a elektřiny. 

Přípojky budou vybudovány v rámci zemních prací, aby bylo možné na ně napojit 

staveništní přípojky pro potřeby stavby. Staveništní přípojky budou vybudovány 

a následně odstraněny zhotovitelem, ten je bude také udržovat v nezávadném stavu. 

Je nutné provést kontrolu funkčnosti a nezávadnosti při předání. 

Vodovodní přípojka 

Staveniště bude napojeno na nově zbudovaný stavební objekt SO 03 Přípojka 

vody. Tento objekt bude vybudován v etapě zemní práce. Na tento objekt bude 

připojena dočasná staveništní přípojka z plastového potrubí DN 40, vedeného v 

hloubce 0,5 m pod povrchem, k napojení jednotlivých hygienických buněk, dále bude 

sloužit pro výrobu betonu, malty a zálivkových směsí, omytí strojů. Voda bude 

rozvedena co nejkratší cestou a přes nejméně možných křížení s komunikacemi a 

skladovacími prostorami. Vedení je zřejmé ze samostatné přílohy. Do chvíle 

vybudování a zprovoznění přípojky bude dodávána voda v mobilních nádržích. 

Kanalizační přípojka 

Odpadní vody ze sociálních zařízení buněk budou odváděny do dočasné 

staveništní přípojky pomocí plastové PVC přípojky DN 110 cca 1,0 m pod terénem. 

Sklon potrubí je nejméně 2 %. Přípojka bude napojena na nově vybudovaný objekt 

SO 05 Přípojka splaškové kanalizace. 
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Elektrická přípojka 

Napojení staveniště na elektrickou energii bude provedeno přípojkou na nově 

vybudovanou přípojku NN (SO 06 Přípojka NN). Napojení bude realizované na 

parcele č. 166/1 (k. ú. Miroslav, č. 695378). Přípojka bude napojená na staveništní 

rozvaděč, který je osazen na stavební buňce. Přípojka bude vedená v zemi. Přípojka 

bude dočasná. Po skončení výstavby bude přípojka odstraněná.  Jeřáby, vrátnice, 

staveništní buňky budou napojeny na elektrickou energii od stavebního rozvaděče. 

U rozvaděče bude osazen elektroměr.  

3.2.4 Skládky 

Na staveništi bude provedena souvislá zpevněná plocha z recyklátu tloušťky 

200 mm. Veškerá zpevněná plocha bude hutněna válcováním. V prostoru mezi 

bránou na staveniště a buňkovištěm bude určena plocha o rozměrech 3×3 m pro 

míchací centrum, pro skládky sypkého materiálu (písek, štěrk) s kontinuální 

míchačkou.  

Pro skladování materiálu bude na staveništi určena další plocha pro skládku 

materiálu v blízkosti staveništních buněk. Tato skládka bude o rozměrech 6×4 m a 

bude sloužit ke skladování výztuže. Výztuž bude skladována na dřevěných 

podkladních trámech průřezu 100×100 mm. Je nutné ji skladovat na zpevněné a 

odvodněné ploše, zajistit, aby neležela ve vodě. Výztuž skladujeme tak, aby byly 

zřetelné štítky výztuží a aby byla snadná následná manipulace. 

3.2.5 Sklady 

Na stavbě budou umístěny dvě menší uzamykatelné buňky sloužící jako sklad 

nářadí, menšího strojního zařízení a materiálu.  

Skladové kontejnery budou mít vnější rozměry 3000×2435×2600 mm, 

hmotnost jednoho modulu je 1150 kg. Kontejnery jsou svařeny z ohýbaných 

ocelových profilů tloušťky 3 a 4 mm. V rozích kontejneru jsou svařované rohové 

kostky z plechu tloušťky 4 a 6 mm, ve kterých jsou vypáleny otvory pro manipulaci. 

Stěny kontejnerů jsou tvořeny lakovaným trapézovým plechem tloušťky 1,5 mm, který 

je pevně přivařen do ocelového rámu kontejneru. Strop je tvořen hladkým lakovaným 

plechem tloušťky 2 mm, který je přivařen na vyspádované střešní nosníky. Podlaha 

je vyztužena podlahovými nosníky a je kryta lakovaným rýhovaným ocelovým 

plechem tloušťky 3 mm odolným proti skluzu. Ocelová vrata jsou dvoukřídlová 
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o rozměrech 2300×2350 s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním, které brání 

zatékání dešťové vody do kontejneru. Jsou bez elektroinstalace. Povrch stěn 

kontejneru je z vnější strany lakovaný. [9] 

 

Obrázek 5 SK10 – skladový kontejner 10´´ [9] 

3.2.6 Oplocení 

Bude použito systémové oplocení s nosnými betonovými patkami TOI TOI, 

celkem bude oploceno 214 m. Budou použity dílce o rozměru 3500×2000 mm. dílce 

jsou vyplněny drátěnou výplní ze zinkovaného drátu, velikost jednoho oka je 100×200 

mm. Jednotlivá pole budou sešroubována systémovými spojkami. [8] 

 

Obrázek 6 Plotový dílec o rozměrech 3500×2000 mm [8] 
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Obrázek 7 Spojení dílců systémovými spojkami [8] 

U vjezdu na staveniště bude uzamykatelná brána o šířce 7 m a vrátnice, která 

bude zaznamenávat pohyb u vjezdu. U brány musí být oplocení opatřeno 

informačníma tabulkami o zákazu vstupu nepovolaných osob, o používání OOPP, 

školení BOZP před vstupem atd. [7] 

 

Obrázek 8 Informační tabulka umístěna u vstupu na staveniště [10] 

3.2.7 Staveništní komunikace 

Doprava na staveništi bude probíhat po zpevněných plochách vytvořených 

hutněným betonovým recyklátem. Vjezd na staveniště je umožněn z ulice Husovy. 

Materiál potřebný na zhotovení zpevněné komunikace se doveze pomocí sklápěčů 

s návěsy, bude pokládán a následně zpevněn a zhutněn pojezdem těžkých válců. 

Celková zpevněná plocha má výměru 1348 m2, při tloušťce vrstvy 200 mm je třeba 

270 m3 materiálu. 
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Na zpevněné ploše budou určena místa pro stání těžkých strojů (jeřábů, 

autodomíchávačů, autočerpadel, valníků). Vždy se ještě použije betonových či 

dřevěných desek, patek pro zapatkování a zajištění mechanismů. 

Doprava na staveništi se řídí provozním řádem staveniště a základními 

silničními pravidly. Při pohybu nadměrně velkých strojů a nákladních automobilů je 

potřebná navigace způsobilých osob, a to zejména při vjezdu a výjezdu ze staveniště 

na veřejnou komunikaci. 

3.2.8 Parkoviště 

Parkování pro osobní automobily pracovníků a návštěvníků stavby bude 

umožněno na zpevněné ploše u vjezdu na staveniště. Plocha je tvořena zhutněným 

recyklátem a je možné zde odstavit minimálně tři automobily.  

3.3 Nasazení montážních strojů 

Po celou dobu montáže hrubé vrchní stavby bude na staveništi instalován 

stacionární věžový jeřáb Liebherr EC-B10 Litronic. Posouzení jeřábu se věnuje 

samostatná příloha P.7, parametry jeřábu jsou popsány v části 4. Návrh hlavních 

strojů a mechanismů. Umístění jeřábu je zřejmé z výkresu zařízení staveniště pro 

montáž, příloha P.4.  

Ihned po ukončení montáže bude jeřáb demontován a nahrazen stavebním 

výtahem SUPERLIFT MX1024, který bude zajišťovat vertikální dopravu pro hrubou 

vrchní stavbu po montáži. Uspořádání pro tuto etapu je znázorněno v příloze P.5. 

3.4 Zdroje pro stavbu 

3.4.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

Staveništní přípojka bude nadimenzována dle následujícího vztahu: 

P = 1,1 · [(0,5 · P1 + 0,8 · P2)2 + (0,7 · P1)2]0,5 [kW] 

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

P1 – příkon elektromotorů na staveništi 

P2 – příkon osvětlení vnitřních prostor 
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P1 – příkon elektromotorů na staveništi 

nářadí, přístroj 
příkon 
[kW] 

počet 
[ks] 

celkem 
[kW] 

Stavební míchačka LESCHA STAR 150 0,5 1 0,5 

Svářecí invertor Omicron GAMA 1550 4,7 1 4,7 

Úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional 0,85 1 0,85 

Ponorný vibrátor Perles CMP 2 1 2 

Stacionární jeřáb 37 1 37 

Vytápění buněk 2 6 12 

Ohřev vody v buňkách 2 2 4 

příkon P1 celkem [kW] 61,05 

P2 – příkon osvětlení vnitřních prostor 

prostory 
příkon 
[kW] 

počet 
[ks] 

celkem 
[kW] 

sanitární buňka 0,072 2 0,144 

šatny 0,072 1 0,072 

kancelářská buňka 0,236 2 0,472 

vrátnice 0,058 1 0,058 

příkon P2 celkem [kW] 0,746 
Tabulka 1 Dimenzovaní staveništní přípojky elektrické energie 

P = 1,1 · {[(0,5 · P1 + 0,8 · P2)2] + (0,7 · P1)2}0,5 [kW] 

P = 1,1 · {[(0,5 · 61,05 + 0,8 · 0,746)2] + (0,7 · 61,05)2}0,5 

P = 58,15 kW 

Nutný příkon elektrické energie je 58,15 kW. Návrh bude proveden 

dodavatelem elektrické energie, který zohlední nízké napětí. Dle toho bude 

dimenzována pojistková skříň. Všechny elektrické rozvaděče na stavbě budou 

uzemněny. 

3.4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Potřeba vody na staveništi se řídí následujícím vztahem: 

Qn = Σ (Pn · Kn) / (t · 3600) [l/s] 

Qn – spotřeba vody v l/s 

Pn – potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu  

t – doba odběru 
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A – potřeba vody pro provozní účely 

činnost MJ množství 
střední 
norma 

potřebné 
množství 

ošetřování betonu m3 216 20 4320 

 4320 

B – potřeba vody pro hygienické a sociální účely 

činnost MJ množství 
střední 
norma 

potřebné 
množství 

umyvadla, WC osoba 15 40 600 

sprchy osoba 15 50 750 

 1350 

C – potřeba vody pro údržbu 

činnost MJ množství 
střední 
norma 

potřebné 
množství 

umývání pracovních pomůcek - - - 150 

 150 

Tabulka 2 Dimenzování staveništní přípojky vody 

Qn = Σ (Pn · Kn) / (t · 3600) [l/s] 

Qn = (A · 1,6 + B · 2,7 + C · 2,0) / (t · 3600) 

Qn = (4320 · 1,6 + 1350 · 2,7 + 150 · 2,0) / (8 · 3600) 

Qn = 0,377 l/s 

Q = Qn + 0,2 · Qn = 0,377 + 0,2 · 0,377 = 0,452 l/s 

Průtok vody je 0,452 l/s, návrh dimenze potrubí vodovodní přípojky DN 25, 

stávající přípojka vody DN 80. Zdroj vody je dostačující dle ČSN 75 5455. 

3.4.3 Potřeba vody pro požární účely 

Voda pro požární účely je zajištěna ze stávajícího nadzemního požárního 

hydrantu v blízkosti hasičské stanice na ulici Mlýnská. Hydrant se nachází ve 

vzdálenosti přibližně 120 m od staveniště.  

3.5 Řešení dopravních tras 

Dopravní řešení je popsáno v samostatné příloze P.3 Situace širších 

dopravních tras. 

3.6 Likvidace zařízení staveniště 

Likvidaci zařízení staveniště zajistí po skončení všech stavebních a montážních 

prací firma, která stavbu realizovala. Zařízení se odstraní v plném rozsahu 
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v dohodnutém čase před kolaudací. Pronajaté objekty budou odvezeny ze stavby 

pomocí tahače s návěsem a hydraulickým jeřábem. Odvoz zajistí firma, která 

vybavení poskytla. Veškeré dočasně vybudované přípojky budou odstraněny před 

začátkem konečné úpravy venkovních ploch a komunikací (dlažby, zelené plochy). 

Rýhy od přípojek budou zasypány a zhutněny.  

Odstraněna bude také vrstva recyklátu sloužící jako staveništní komunikace. 

Část drtě se přímo použije (zasypání rýh, budoucí parkovací stání), zbylá část se 

odveze na skládku. Jednotlivé mechanismy na staveništi, skládky, jeřáb, míchací 

centrum bude odstraňováno i v průběhu realizace stavby, vždy po ukončení potřeb 

jejich používání.  

Mobilní oplocení včetně vstupní brány bude také odstraněno a odvezeno 

poskytovatelem. 

3.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

3.7.1 Zákony, vyhlášky a nařízení vlády týkající se BOZP 

Po celou dobu výstavby budou dodržovány platné vyhlášky, nařízení vlády, 

zákony a ČSN. Výstavba bude podléhat zejména: 

•Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí. 

•Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

•Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.  

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

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

•Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů. 

•Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 



60 
 
 

•Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) v platném znění 

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

souvisejících zákonů. 

•Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků. 

•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 

Staveniště bude v celém rozsahu oploceno 2 m vysokým oplocením a u vjezdu 

bude vstupní brána s hlídanou vrátnicí. Oplocení bude opatřeno výstražným 

značením a tabulkou s identifikačními údaji o stavbě, zhotoviteli, technickém dozoru, 

investorovi a koordinátorovi bezpečnosti. Doprava na staveništi se bude řídit 

dopravním značením stavby. Všechny osoby pohybující se po staveništi budou 

prokazatelně seznámeny s BOZP a PO na staveništi, technologickými postupy, 

místním a provozním řádem, evakuačním plánem, riziky, používání OOPP, 

umístěním hlavního vypínače elektrické energie, komunikačními plochami a dalšími 

předpisy související s výstavou. Po celou dobu výstavby bude na stavbě koordinátor 

BOZP.  

3.7.2 Provozní řád staveniště a BOZP 

Všechny osoby a pracovníci pohybující se po staveništi musí být proškoleni 

o dodržování BOZP a místního řádu. O školení musí být vytvořen zápis s podpisy 

jednotlivých proškolených osob. Místní řád bude vyvěšen na oplocení zařízení 

staveniště a v jednotlivých šatnách a kancelářích. Pro výstavbu bude zpracován 

přehled rizik a opatření. Dodržování těchto dokumentů je závazné pro všechny 

pracovníky a osoby pohybující se po staveništi. Svým podpisem stvrzují, že jsou 

seznámeni s dodržováním BOZP a místního provozního řádu, že těmto dokumentům 

rozumí a že je budou dodržovat. 

3.7.3 Opatření BOZP na staveništi 

Staveniště bude oploceno oplocením výšky 2 m. Na oplocení budou v blízkosti 

vjezdu a vstupu na staveniště umístěny značky „nepovolaným vstup zakázán“.  Vstup 

na staveniště je povolen jen v pracovním oděvu a za použití příslušných OOPP. Vstup 

a vjezd na staveniště je možný pouze přes vrátnici s evidencí osob. Všechny osoby 
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pohybující se po staveništi musí být prokazatelně seznámeny s dodržováním BOZP 

a místním provozním řádem a musí se hlásit u hlavního stavbyvedoucího. 

3.8 Životní prostředí 

3.8.1 Zákony, vyhlášky a nařízení vlády týkající se BOZP 

Veškeré činnosti probíhající na staveništi se budou řídit zejména tyto zákony, 

vyhláškami a nařízeními vlády: 

•Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění  

•Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů  

•Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 

znění 

•Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

v platném znění 

•Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

•Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném 

znění  

•Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 

•Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů v platném znění 

•Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 

národní rady č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

3.9 Časový plán stavby 

Časový plán je zpracován pro etapu hrubá vrchní stavba – montáž. Časový plán je 

tvořen samostatnou přílohou P.8 Časový plán. 
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4.1 Tahač Mercedes-Benz ACTROS, návěs Goldhofer SPZ-

DL-4-45/80 

Vozidlo bude sloužit spolu s návěsem na přepravu prefabrikovaných dílců 

z výrobny na staveniště. Na začátku montážní etapy rovněž dopraví přiveze pracovní 

nůžkovou plošinu.  

Tahač Mercedes-Benz ACTROS 3340-S 

• náprava: 6x4 

• rozměry nápravy (L x Š x H): 6,95 x 2,50 x 3,36 m 

Návěs Goldhofer SPZ-DL-4-45/80 – roztažitelný, pro přepravu dlouhých nákladů 

• užitečná hmotnost: 48 t 

• max. délka: 39,1 m [11] 

 

Obrázek 9 Souprava tahače Mercedez-Benz ACTROS 3340-S a návěsu Goldhofer SPZ-DL-4-45/80 [11] 

4.2 Věžový jeřáb LIEBHERR EC - B10 Litronic 

Otočný stacionární věžový jeřáb LIEBHERR bude sloužit k sekundární dopravě 

na stavbě. Pomocí tohoto jeřábu se budou přemisťovat veškeré prefabrikované 

prvky, a materiál v průběhu celé hrubé vrchní stavby. U tohoto jeřábu se jedná o 

jednoduchou a praktickou sestavu, která bude smontována v minimálním čase. Vše 

bude probíhat dle praktické montážní technologie od výrobce. 

Věžový jeřáb bude na stavbu dopraven pomocí nákladního automobilu Iveco 

Eurocargo. Ověření jeřábu je zobrazeno v příloze P.7. 
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Obrázek 10 Schema jeřábu LIEBHERR EC-B10 Litronic [12] 

 

Obrázek 11 Vyložení a nosnosti jeřábu [12] 
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4.3 Pracovní plošina na automobilovém podvozku ART 

220 

Pracovní plošina se bude využívat pro zajišťování přesného osazení všech 

prefabrikovaných prvků. 

Pracovní plošina ART 220 

• max. pracovní výška:  22,0 m 

• max. boční dosah:  11,0 m 

• konstrukce plošiny:  rameno/teleskop 

• podvozek:    Nissan 

• nosnost koše:   200 kg 

• šířka koše:    0,8 m 

• délka koše:   1,5 m 

• celková hmotnost:  3 500 kg 

• transportní délka:   6,6 m 

• průjezdní šířka:   2,3 m 

• průjezdní výška:   2,9 m 

• šířka podpěry:   2,9 m 

• pohon plošiny:   diesel motor 

 

Obrázek 12 Znazárnění dosahu plošiny [13] 
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4.4 Autodomíchávač SCHWING STETTER C3 AM 10 C 

Autodomíchávač bude primárně sloužit pro přepravu betonové směsi na 

staveniště, která bude použita pro zmonolitnění kalichové patky se sloupem a pro 

dobetonávku stropů Spiroll a Filigránů.  Ukládání betonu bude pomocí autočerpadla 

Schwing. 

Volvo FM9 380 8x4 

• výkon motoru:    250 kW 

• objem motoru:    12 l 

• rozvor:     1800 + 3000 + 1370 mm 

• maximální hmotnost:   33 400 kg 

• maximální užitné zatížení:  19 800 kg 

• maximální rychlost:   90 km/h 

Autodomíchávač Schwing Stetter C3, výrobní řada HEAVY DUTY LINE AM 8 C 

• jmenovitý objem:    8 m3 

• stupeň plnění:    56,7 % 

• sklon bubnu:    12,45° 

• otáčky bubnu:    0 – 12 / 14 U/min 

• hmotnost nástavby:   4 050 kg 

 

Obrázek 13 Autodomíchávaš Stetter C3 [14] 
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4.5 Autočerpadlo SCHWING S 45 SX 

Autočerpadlo bude dopravovat betonovou směs na stropní dílce, kde bude 

vytvořena dobetonávka o tloušťce 10 cm. Betonovou směs z betonárny k autočerpadlu 

budou zajišťovat Autodomíchávače Stetter C3. 

Výložník S 45 SX 

• vertikální dosah:    44,7 m 

• horizontální dosah:   40,9 m 

• skládání výložníku:   R 

• počet ramen:    4 

• dopravní potrubí:    DN 125 

• délka koncové hadice:   4 m 

• pracovní rádius otoče:   380° 

• systém zapatkování:   SX 

• zapatkování podpěr (přední): 8,30 m 

• zapatkování podpěr (zadní):  8,30 m 

Čerpací jednotky P 2023 

• pohon:     535 l/min 

• dopravní válec:    230x2000 mm 

• hydraulický válec:    110 / 75 mm 

• počet zdvihů:    27 / min 

• dopravované množství:   136 m3/h 

• max. tlak betonu:    85 

 

Obrázek 14 Autočerpadlo Schwing S 45 SX [14] 
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Obrázek 15 Pracovní rozsah autočerpadla Schwing S 45 SX [14] 
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4.6 Dodávka Renault Master MAXI VAN – L3H3 

Pomocí dodávky bude na stavbu dopravován drobný materiál, nářadí.  

Renault Master MAXI VAN L3H3 

• motor / typ:     2,5 Dcl – 88 / 107 kW 

• užitečné zatížení:     1461 / 1445 kg 

• objem nákladového prostoru:   13,9 m3 

• ložná délka nákladového prostoru:  4 078 mm 

• maximální šířka úložného prostoru:  2 200 mm 

• nakládací výška úložného prostoru:  1 725 mm 

• nakládací výška:     550 mm 

 

Obrázek 16 Renault Master MAXI VAN L3H3 [15] 

  



70 
 
 

4.7 Nákladní automobil IVECO EUROCARGO ML 190EL 30 

Tento automobil využijeme při dopravě jednotlivých prefabrikovaných prvků na 

stavbu a současně k dopravě věžového jeřábu.  

Nákladní automobil Iveco Eurocargo 

• motor:  300 PS 

• nádrž:  200 1 

• kabina:  krátká, prosklená zadní stěna kabiny 

Hmotnostní parametry nákladního automobilu: 

• celková hmotnost vozidla:   19 000 kg  

• nosnost náprav:     7 100/13 000 kg 

• pohotovostní hmotnost vozidla:   5 457 kg 

• užitečná hmotnost podvozku:   12 543 kg 

• celkový hmotnost soupravy:   21 500 kg 

 

Obrázek 17 Nákladní automobil IVECO EUROCARGO ML 190EL 30 [16] 
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4.8 Stavební míchačka LESCHA STAR 150 

Stavební míchačka na staveništi bude sloužit pro výrobu zálivkové směsi pro 

zmonolitnění styků prefabrikovaných dílců. 

LESCHA STAR 150 

• Objem bubnu    130 litrů 

• Max. objem suché směsi  80 litrů 

• Max. objem mokré směsi  97 litrů 

• Napětí    230 V/50 Hz 

• Příkon    500 W 

• Hmotnost    49 kg 

• Rozměry    113x71,5x96 cm 

 

Obrázek 18 Stavební míchačka LESCHA STAR 150 [17] 
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4.9 Nivelační přístroj Bosch GOL 32 G 

Nivelační přístroj Bosch GOL 32 G se stativem a měřící latí se uplatní v téhle 

etapě ke kontrole osazení vodorovných a svislých prefabrikovaných prvků. 

Nivelační přístroj Bosch GOL 32 G 

• Zvětšení    32 x 

• Přesnost nivelace   1 mm na 30 m 

• Pracovní rozsah   120 m 

• Měrná jednotka   Gon 

• Ochrana proti prachu a vodě IP 54 

• Provozní teplota   -10 – 50 °C 

• Hmotnost    1,7 kg 

Stativ Bosch BT 160 

• Hmotnost    4,1 kg 

• Pracovní výška   97 – 160 cm 

Měřící lať Bosch GR 500 Professional 

• Délka    5,0 m 

• Počet částí    5 

• Měrná jednotka   m/cm 

• Materiál    Hliník 

 

Obrázek 19 Nivelační přístroj Bosch GOL 32 G a příslušenství [18] 
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4.10 Svářecí invertor Omicron GAMA 1550 

Svářecí invertor bude užitečný při montáži k ocelových výztuží vyčnívajících 

z prefabrikovaných prvků. 

Omicron GAMA 1550 

• Rozsah svařovacího proudu 10 – 150 A 

• Napájecí napětí   230 V 

• Druh krytí    IP23 

• Průměr elektrody   1,0 – 4,0 mm 

• Rozměry (š/d/v)   145/225/305 mm 

• Hmotnost    5,9 kg 

• Příkon    4,7 kW 

 

Obrázek 20 Svářecí invertor Omicron GAMA 1550 s příslušenstvím [19] 
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4.11 Úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional 

Úhlová bruska bude sloužit po celou dobu etapy k případnému zkracování 

a k povrchové úpravě výztuže prefabrikovaných prvků. 

Bosch GWS 850 CE Professional 

• Příkon   850 W 

• Výkon   490 W 

• Otáčky   11 000 ot/min 

• Závit hřídele brusky M 14 

• Průměr kotouče  125 mm 

• Hmotnost   1,9 kg 

 

Obrázek 21 Úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional [20] 
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4.12 Ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou hřídelí 

Perles AM 28/3 

Ponorný vibrátor s ohebnou hřídelí bude sloužit pouze na počátku montáže 

prefabrikovaného skeletu. Přístroj bude mít za úkol hutnit betonovou zálivku 

v kalichách jednotlivých patek. Průměr hřídele byl zvolen 28 mm z důvodu dosažení 

maximálního zhutnění i v nejužších místech kalichu. 

Ponorný vibrátor Perles CMP 

• Příkon  2 000 W 

• Napětí  230 V 

• Hmotnost  6 kg 

• Otáčky motoru 16 000 ot./min 

• Rozměry (d/š/v) 320/135/220 mm 

Ohebná hřídel Perles AM 28/3 

• Hmotnost  5 kg 

• Hutnící výkon 8 m3/hod 

• Průměr  28 mm 

• Délka hřídele 3 m 

 

Obrázek 22 Ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou hřídelí Perles AM 28/3 [21] 

  



76 
 
 

4.13 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

Plovoucí vibrační lišta Enar QZH bude sloužit pro hutnění stropní dobetonávky 

v halové i administrativní části. 

Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

• Hmotnost  7 kg 

• Objem nádrže 0,5 l 

• Výkon motoru 1,1 kW 

• Palivo   benzin 

• Délka lišty  2 m 

• Odstředivá síla 150 kN 

• Otáčky motoru až 9 000 ot/min 

• Zdvihový objem 25 cm3 

 

Obrázek 23 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH [22] 
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Položkový rozpočet  

S: 001 BD Miroslav 

O: 
EII: SO 01+ 

SO 05 
Blok C 

R: 01/01 Stavební část 

       

P.

č. Číslo položky Název položky MJ množství 

cena / 

MJ Celkem 

Díl

: 

3 Svislé a kompletní konstrukce       1 947 

880,28 

1 311238513R00 Zdivo POROTHERM 30 Profi DRYFIX P10,  tl. 300 mm m2 437,15500 1 012,00 442 400,86 

    Blok C :          

    S :          

    1NP : (23,1*2,8)-(2,5*2,35*2+2,5*1,5*2+0,75*1,0*2+1,1*2,35+2,0*0,8)   39,74000     

    2NP : (23,1*2,75)-(2,5*2,4*2+2,5*1,5*2+0,75*1,0*2+1,1*1,5+2,0*0,75)   39,38000     

    3NP : (23,1*2,75)-(2,5*2,4*2+2,5*1,5*2+0,75*1,0*2+1,1*1,5+2,0*0,75)   39,38000     

    J :          

    1NP : (23,1+1,3*4)*2,8-

(2,5*2,35*2+0,9*2,25*2+2,5*1,5*2+1,1*0,75+1,1*2,35) 

  52,53000     

    2NP : (23,1+1,3*4)*2,75-(2,5*2,4*2+0,9*2,25*2+2,5*1,5*2+1,5*1,5*2)   49,77000     

    3NP : (23,1+1,3*4)*2,75-(2,5*2,4*2+0,9*2,25*2+2,5*1,5*2+1,5*1,5*2)   49,77000     

    Z :          

    1NP : 12,3*2,8-0,75*1,0*2   32,94000     

    2NP : 12,3*2,75-0,75*1,0*2   32,33000     

    3NP : 12,3*2,75-0,75*1,0*2   32,33000     

    V :          

    1NP : 12,3*2,8-0,75*1,0*2   32,94000     

    2NP : 12,3*2,75-0,75*1,0*2   32,33000     

    3NP : 12,3*2,75-0,75*1,0*2   32,33000     

    ODPOČET PLOCHY PŘEKLADŮ Z ŽB : -(8,58/0,3)   -28,60000     

2 311238311R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU Profi P10, tl. 190 mm m2 336,37400 941,00 316 527,93 

    1NP : 49,55*2,8-0,9*2,02*4   131,47000     

    2NP : 39,9*2,75-0,9*2,02*4   102,45000     

    3NP : 39,9*2,75-0,9*2,02*4   102,45000     

3 311238323R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU Z Profi P15, tl. 250 mm m2 16,50000 1 842,00 30 393,00 

    2.NP : 3,0*2,75   8,25000     

    3.NP : 3,0*2,75   8,25000     

4 311271412R00 Zdivo nosné z tvárnic Betong, tl. 20 cm m2 25,28200 780,00 19 719,96 

    1S : (4,4+4,0)*2,5-(0,9*2,02+1,0*2,02)   17,16000     

    1NP : 2,9*2,8   8,12000     
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5 311271413R00 Zdivo nosné z tvárnic Betong, tl. 25 cm m2 4,00000 934,00 3 736,00 

    opěrná zeď : 2,0*1,0*2   4,00000     

6 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 3,00000 150,50 451,50 

    1S : 3   3,00000     

7 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm kus 1,00000 282,50 282,50 

    1S : 1   1,00000     

8 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 24,00000 351,50 8 436,00 

    1NP : 8   8,00000     

    2NP : 8   8,00000     

    3NP : 8   8,00000     

9 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 9,00000 873,00 7 857,00 

    1NP : 3   3,00000     

    2NP : 3   3,00000     

    3NP : 3   3,00000     

10 317998112R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm m 15,00000 75,10 1 126,50 

    1NP : 4*1,25   5,00000     

    2NP : 4*1,25   5,00000     

    3NP : 4*1,25   5,00000     

11 317998114R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm m 7,50000 82,90 621,75 

    1NP : 1*2,5   2,50000     

    2NP : 1*2,5   2,50000     

    3NP : 1*2,5   2,50000     

12 317321321R00 Beton překladů železový C 20/25 m3 8,58000 2 750,00 23 595,00 

    S :          

    1.NP : (2,5+2,5+0,75+2,0+1,1+0,75+2,5+2,5+0,15*2*8)*0,25*0,3   1,27000     

    2.NP : (2,5+2,5+0,75+2,0+1,1+0,75+2,5+2,5+0,15*2*8)*0,25*0,3   1,27000     

    3.NP : (2,5+2,5+0,75+2,0+1,1+0,75+2,5+2,5+0,15*2*8)*0,25*0,3   1,27000     

    J :          

    1.NP : (2,5+0,9+2,5+1,1+1,1+2,5+0,9+2,5+0,15*2*8)*0,25*0,3   1,23000     

    2.NP : (2,5+0,9+2,5+1,5+1,5+2,5+0,9+2,5+0,15*2*8)*0,25*0,3   1,29000     

    3.NP : (2,5+0,9+2,5+1,5+1,5+2,5+0,9+2,5+0,15*2*8)*0,25*0,3   1,29000     

    V :          

    1.NP : (0,75*2+0,15*2*2)*0,25*0,3   0,16000     

    2.NP : (0,75*2+0,15*2*2)*0,25*0,3   0,16000     

    3.NP : (0,75*2+0,15*2*2)*0,25*0,3   0,16000     

    Z :          

    1.NP : (0,75*2+0,15*2*2)*0,25*0,3   0,16000     

    2.NP : (0,75*2+0,15*2*2)*0,25*0,3   0,16000     

    3.NP : (0,75*2+0,15*2*2)*0,25*0,3   0,16000     

13 317351107R00 Bednění překladů - zřízení m2 77,12000 546,00 42 107,52 

    S :          
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    1.NP : (2,5+2,5+0,75+2,0+1,1+0,75+2,5+2,5)*(0,25*2+0,3)   11,68000     

    2.NP : (2,5+2,5+0,75+2,0+1,1+0,75+2,5+2,5)*(0,25*2+0,3)   11,68000     

    3.NP : (2,5+2,5+0,75+2,0+1,1+0,75+2,5+2,5)*(0,25*2+0,3)   11,68000     

    J :          

    1.NP : (2,5+0,9+2,5+1,1+1,1+2,5+0,9+2,5)*(0,25*2+0,3)   11,20000     

    2.NP : (2,5+0,9+2,5+1,5+1,5+2,5+0,9+2,5)*(0,25*2+0,3)   11,84000     

    3.NP : (2,5+0,9+2,5+1,5+1,5+2,5+0,9+2,5)*(0,25*2+0,3)   11,84000     

    V :          

    1.NP : (0,75*2)*(0,25*2+0,3)   1,20000     

    2.NP : (0,75*2)*(0,25*2+0,3)   1,20000     

    3.NP : (0,75*2)*(0,25*2+0,3)   1,20000     

    Z :          

    1.NP : (0,75*2)*(0,25*2+0,3)   1,20000     

    2.NP : (0,75*2)*(0,25*2+0,3)   1,20000     

    3.NP : (0,75*2)*(0,25*2+0,3)   1,20000     

14 317351108R00 Bednění překladů - odstranění m2 77,12000 152,00 11 722,24 

15 317361821R00 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R) t 0,85800 32 190,00 27 619,02 

    S :          

    1.NP : (2,5+2,5+0,75+2,0+1,1+0,75+2,5+2,5+0,15*2*8)*0,25*0,3*0,1   0,13000     

    2.NP : (2,5+2,5+0,75+2,0+1,1+0,75+2,5+2,5+0,15*2*8)*0,25*0,3*0,1   0,13000     

    3.NP : (2,5+2,5+0,75+2,0+1,1+0,75+2,5+2,5+0,15*2*8)*0,25*0,3*0,1   0,13000     

    J :          

    1.NP : (2,5+0,9+2,5+1,1+1,1+2,5+0,9+2,5+0,15*2*8)*0,25*0,3*0,1   0,12000     

    2.NP : (2,5+0,9+2,5+1,5+1,5+2,5+0,9+2,5+0,15*2*8)*0,25*0,3*0,1   0,13000     

    3.NP : (2,5+0,9+2,5+1,5+1,5+2,5+0,9+2,5+0,15*2*8)*0,25*0,3*0,1   0,13000     

    V :          

    1.NP : (0,75*2+0,15*2*2)*0,25*0,3*0,1   0,02000     

    2.NP : (0,75*2+0,15*2*2)*0,25*0,3*0,1   0,02000     

    3.NP : (0,75*2+0,15*2*2)*0,25*0,3*0,1   0,02000     

    Z :          

    1.NP : (0,75*2+0,15*2*2)*0,25*0,3*0,1   0,02000     

    2.NP : (0,75*2+0,15*2*2)*0,25*0,3*0,1   0,02000     

    3.NP : (0,75*2+0,15*2*2)*0,25*0,3*0,1   0,02000     

16 33010 Panely - stěny suterén PA (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 570 

000,00 

570 000,00 

17 33011 Stěny šachty SS (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 120 

000,00 

120 000,00 
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18 33012 Stěny ST (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 90 000,00 90 000,00 

19 33020 Sloupy SL (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 230 

000,00 

230 000,00 

20 593211000R Překlad železobetonový RZP 119/7/24 P kus 2,00000 223,50 447,00 

    1S : 2   2,00000     

21 59321120R Překlad železobetonový RZP 119/14/19 V kus 1,00000 323,50 323,50 

    1S : 1   1,00000     

22 59321122R Překlad železobetonový RZP 199/14/19 V kus 1,00000 513,00 513,00 

    1S : 1   1,00000     

Díl

: 

4 Vodorovné konstrukce       3 188 

977,47 

23 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 19,88500 2 710,00 53 888,35 

    1.S : (23,0*0,2+15,8*0,3+23,0*0,25+15,8*0,25+2,9*2*0,3+12,8*2*0,2)*0,25   6,47000     

    1.NP : 

((23,0+0,4*2)*0,2+11,9*0,2+(23,0+1,3*4)*0,1+11,9*0,2+2,9*2*0,3+9,2*2*0,2

)*0,25 

  4,44000     

    2.NP : 

((23,0+0,4*2)*0,2+11,9*0,2+(23,0+1,3*2)*0,1+11,9*0,2+2,9*2*0,3+10,3*2*0,

2)*0,25 

  4,49000     

    3.NP : 

((23,0+0,4*2)*0,2+11,9*0,2+(23,0+1,3*2)*0,1+11,9*0,2+2,9*2*0,3+10,3*2*0,

2)*0,25 

  4,49000     

24 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 85,00000 334,00 28 390,00 

    1.S : (23,0*2+16,3*2+2,9*2+3,7)*0,25   22,02000     

    1.NP : ((23,0+0,4*2)+12,1*2+(23,0+1,3*4)+(2,9*2+3,7))*0,25   21,43000     

    2.NP : ((23,0+0,4*2)+12,1*2+(23,0+1,3*2)+(2,9*2+3,7))*0,25   20,77000     

    3.NP : ((23,0+0,4*2)+12,1*2+(23,0+1,3*2)+(2,9*2+3,7))*0,25   20,77000     

25 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 85,00000 73,80 6 273,00 

26 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 1,98850 33 120,00 65 859,12 

    1.S : 

(23,0*0,2+15,8*0,3+23,0*0,25+15,8*0,25+2,9*2*0,3+12,8*2*0,2)*0,25*0,1 

  0,65000     

    1.NP : 

((23,0+0,4*2)*0,2+11,9*0,2+(23,0+1,3*4)*0,1+11,9*0,2+2,9*2*0,3+9,2*2*0,2

)*0,25*0,1 

  0,44000     

    2.NP : 

((23,0+0,4*2)*0,2+11,9*0,2+(23,0+1,3*2)*0,1+11,9*0,2+2,9*2*0,3+10,3*2*0,

2)*0,25*0,1 

  0,45000     

    3.NP : 

((23,0+0,4*2)*0,2+11,9*0,2+(23,0+1,3*2)*0,1+11,9*0,2+2,9*2*0,3+10,3*2*0,

2)*0,25*0,1 

  0,45000     

27 43042 Řezy Spiroll (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 65 000,00 65 000,00 
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28 43100 Doprava dílců na místo stavby (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 155 

000,00 

155 000,00 

29 43110 Projekční práce (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 110 

000,00 

110 000,00 

30 43120 Montáž (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 880 

000,00 

880 000,00 

31 3303 Schodišťová ramena (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 103 

375,00 

103 375,00 

32 3304 Průvlaky PR (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 220 

000,00 

220 000,00 

33 4301 Spiroll .../252 (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 408 

000,00 

408 000,00 

34 4302 Spiroll .../254 (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 142 

000,00 

142 000,00 

35 4303 Spiroll .../256 (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 295 

000,00 

295 000,00 

36 4304 Spiroll .../258 (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 208 

000,00 

208 000,00 

37 43041 Ucpávka Spiroll (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 12 000,00 12 000,00 

38 4305 Stropy Filigrán FD (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 195 

000,00 

195 000,00 

39 4306 Balkony BA (Prefa Brno a.s.) sou

bor 

1,00000 143 

000,00 

143 000,00 

40 5530000 HIT -SP MVX-0705-16-100-35 (Prefa Brno a.s.) kus 34,00000 2 888,00 98 192,00 

Díl

: 

63 Podlahy a podlahové konstrukce       318 

378,67 

41 457311116R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 m3 2,62100 3 205,00 8 400,31 

    1NP - terasa : (5,09+21,12)*2*0,05   2,62000     

42 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 32,51789 3 045,00 99 016,98 

    podlahy jednotlivých místností :          

    1NP - verejne prostory : (5,44+8,56+4,44+15,18)*0,055   1,85000     

    1NP - tech mis. byt., wc, koup. : 

(1,59+4,5+1,66+4,5+1,48+4,5+1,58+4,5)*0,053 

  1,29000     

    1NP - obyt. mist. : 

(8,64+28,56+11,99+6,3+24,36+13,48+3,17+29,52+13,48+6,29+28,56+11,9

9)*0,053 

  9,88000     

    1NP - balkony : (5,09+4,14)*0,050   0,46000     

    1NP - terasa : (5,09+21,12)*2*0,058   3,04000     

    1S - garáž : 10,95*22,3*0,046   11,23000     

    1S - vyjma garáže : 4,65*22,3*0,046   4,77000     

43 631361921RT0 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  4,0, oka 150/150 mm KA17 t 0,41299 27 690,00 11 435,69 

    hm. 1,35 kg/m2 :          

    1NP - verejne prostory : (5,44+8,56+4,44+15,18)*0,00135   0,05000     

    1NP - tech mis. byt., wc, koup. : 

(1,59+4,5+1,66+4,5+1,48+4,5+1,58+4,5)*0,00135 

  0,03000     
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    1NP - obyt. mist. : 

(8,64+28,56+11,99+6,3+24,36+13,48+3,17+29,52+13,48+6,29+28,56+11,9

9)*0,00135 

  0,25000     

    1NP - balkony : (5,09+4,14)*0,00135   0,01000     

    1NP - terasa : (5,09+21,12)*2*0,00135   0,07000     

44 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20 t 1,05408 26 000,00 27 406,08 

    hm. 3,03 kg/m2 :          

    1S - garáž : 10,95*22,3*0,00303   0,74000     

    1S - vyjma garáže : 4,65*22,3*0,00303   0,31000     

45 632421140RU1 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.30 mm, weber.bat 

balkonový 

m2 36,40000 540,00 19 656,00 

    2NP - balkony : 3,2*1,3*2+3,8*1,3*2   18,20000     

    3NP - balkony : 3,2*1,3*2+3,8*1,3*2   18,20000     

46 632421150RU1 Potěr WEBER Saint-Gobain,ručně zpracovaný,tl.40 mm, weber.bat  

balkonový 

m2 45,63000 678,00 30 937,14 

    1NP - balkony : 5,09+4,14   9,23000     

    2NP - balkony : 3,2*1,3*2+3,8*1,3*2   18,20000     

    3NP - balkony : 3,2*1,3*2+3,8*1,3*2   18,20000     

47 632441045R00 Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.50 mm m2 492,01000 247,00 121 526,47 

    2NP - obytné míst : 

8,78+13,3+28,56+11,99+6,3+24,36+13,48+4,01+3,24+9,1+22,38+13,48+8,

97+13,3+28,56+11,99 

  221,80000     

    3NP - obytné míst : 

8,78+13,3+28,56+11,99+6,3+24,36+13,48+4,01+3,24+9,1+22,38+13,48+8,

82+13,3+28,56+11,99 

  221,65000     

    2NP - koupelny,WC : 1,59+4,5+1,66+4,5+1,47+4,5+1,54+4,5   24,26000     

    3NP - koupelny,WC : 1,57+4,5+1,66+4,5+1,43+4,5+1,64+4,5   24,30000     

Díl

: 

99 Staveništní přesun hmot       111 

772,74 

48 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 419,40992 266,50 111 772,74 

Díl

: 

VN Vedlejší náklady       0,00 

49 005111020R Vytyčení stavby Sou

bor 

1,00000 0,00 0,00 

50 005121010R Vybudování zařízení staveniště Sou

bor 

1,00000 0,00 0,00 

51 005121020R Provoz zařízení staveniště Sou

bor 

1,00000 0,00 0,00 

52 005121030R Odstranění zařízení staveniště Sou

bor 

1,00000 0,00 0,00 
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6.1 Obecné informace  

6.1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby: BD MIROSLAV – NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 

BLOK C 

Místo stavby: obec Miroslav, ul. Mlýnská, Hubova, okres Znojmo, 

Jihomoravský kraj, k.ú. Miroslav, parc. č. 165/4 – 428 m2 

Účel stavby:   Bytový dům 

Druh stavby:    Novostavba 

Cena díla:   18 341 600,- 

Zahájení a dokončení díla: 05/2018 – 10/2018 

Doba realizace:   6 měsíců 

Objednatel:    PREFA BRNO a.s. 

    Kulkova 10 

    615 00 Brno 

Projektant:   Ing. Vladan Henek 

    Stamina s.r.o. 

    Klíčkova 2b 

615 00 Brno 

 

Jedná se o stavební objekt bytového domu o třech nadzemních podlažích se 

suterénem. Objekt se nachází ve městě Miroslav. Konstrukční systém je montovaný 

skelet doplněný o výplňové zdivo. Střecha objektu je plochá, atika dosahuje výšky 

9,300 m. V objektu se nachází jedno centrální tříramenné schodiště a výtah. Bytové 

jednotky jsou typu 2 + kk nebo 3 + kk.  

Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s prvky sloupů v 

dimenzích 400 × 400 mm. Skelet je v kombinaci se zděnou konstrukcí z tvárnic 

POROTHERM. Nosná konstrukce stropů a střechy je tvořena železobetonovými 

panely Spiroll v tloušťce 250 mm.  

6.1.2 Obecné informace o procesu 

Předmětem tohoto technologického předpisu je montáž hrubé vrchní stavby 

bytového domu. Montáž bude realizována na zhotovenou podkladní desku. 
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Nejprve se budou usazovat sloupy a stěnové panely v suterénu. Bude 

následovat montáž vodorovné konstrukce. V nadzemních podlažích bude probíhat 

montáž sloupů, vyzdívání obvodového i vnitřního nosného zdiva a teprve po 

provedení a věnců včetně potřebné technologické pauzy budou prováděny 

vodorovné konstrukce. 

6.2 Převzetí a připravenost staveniště 

6.2.1 Připravenost stavby 

Montáž skeletové konstrukce započne po dokončení základů, ve kterých jsou 

uloženy kalichové patky a po provedení podkladní desky. Práce na montáži skeletu 

mohou začít, jakmile pevnost základových konstrukcí dosáhne alespoň 70 % 

předepsané krychelné pevnosti. Provede se kontrola předchozích prací, a to zejména 

základových konstrukcí vizuálně a měřením. Zkontroluje se výškové a polohopisné 

zhotovení kalichových patek, vnitřní rozměry, přípustné odchylky a kvalita provedení. 

Dále musí být předán minimálně 1 výškový a 2 polohopisné body ke 

zkontrolování správného výškového a polohového osazení. 

6.2.2 Připravenost a převzetí pracoviště 

Staveniště již bylo předáno hlavním dodavatelem stavby, nyní bude předáno 

samotné pracoviště dodavateli skeletové konstrukce, ten provede veškerou montáž 

prefabrikovaných prvků. Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného 

pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, 

předáno a který je převzal.  

V zápise o předání a převzetí musí být uvedeny všechny známé skutečnosti, 

jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

Předání proběhne mezi etapou hrubé spodní stavby a hrubé vrchní stavby. 

Bude předána přístupová cesta na staveniště, která bude sloužit pro veškerou 

dopravní obsluhu (především doprava prefabrikátů). Na staveništi jsou již určená 

místa pro stání věžového jeřábu. Podrobněji popsáno v kapitole č. 3 Technická 

zpráva zařízení staveniště a příloze P.4 Zařízení staveniště – montáž. Dále na stavbě 

bude uzamykatelný sklad pro skladování drobného nářadí a materiálu. Veškeré tyto 

prvky budou uspořádány tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně realizovat. Na 
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stavbě bude také zřízeno buňkoviště, kde bude buňka pro stavbyvedoucího, dále zde 

bude zřízeno WC, umývárna a šatna pro pracovníky.  

Při samotném převzetí musí být pracoviště uklizené, čisté, provedeno řádně 

dle projektové dokumentace. Budou provedeny základové konstrukce včetně 

podkladní desky, jak již bylo zmíněno.  

O převzetí pracoviště a výsledcích kontrol bude sestaven předávací protokol 

a proveden zápis do stavebního deníku, který bude stvrzen podpisem účastníků. 

6.3 Materiál, doprava, skladování 

6.3.1 Materiál 

Konstrukce je navržena z materiálů: 

Prefabrikáty (obecně)    C30/37 svp XC1 

Průvlaky      C40/50 svp XC1 

Sloupy       C40/50 svp XC1 

Výztuž      B500B (10.505 (R)) 

Minimální krytí výztuže     c = 25 mm 

Sloupy 

Sloupy jsou navrženy po obvodu v obdélníkových průřezech 0,80×035 / 

0,55×0,35 m. Vnější sloupy jsou vetknuty do základů přes základové patky, které jsou 

zapuštěné do základových pasů. Přes svislé ozuby se o sloupy opřou panely, které 

přenášení boční zemní tlak. Tyto sloupy se nachází pouze v suterénu objektů.  

Vnitřní sloupy jsou čtvercového průřezu s rozměry 0,4×0,4 m. Na základový 

pás jsou uchyceny svarem kování sloupu a základového pasu. Jejich vzájemné 

navázání se v dalších podlažích řešeno přivařením výztuže vyčnívající ze sloupu 

nižšího podlaží.  

Průvlaky 

Průvlaky jsou uloženy na zdivo, případně na vnitřní sloupy. Konstrukčně jsou 

řešeny jako Gerberovi nosníky, případně jako prosté nosníky s převislými konci. Tvoří 

je obrácený T průřez o rozměru 0,4×0,65 m. Na tyto se následně ukládají spirollové 

stropní panely.  

Zemní panely  

Pro přenesení zatížení od výše uloženého zdiva slouží v suterénu 

železobetonové panely tloušťky 0,35 m. Výšku podlaží tvoří dva na sebe uložené 
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panely. Přes svislé ozuby jsou panely opřené do obvodových sloupků, event. do stěn. 

V místě větších otvorů dochází k rozdělení panelu na dva sloupky, vynášející překlad 

tvořený nízkým panelem. Uchycení ke sloupům je řešeno přes ocelová kování.  

Balkóny  

Jsou tvořeny polo-prefabrikáty (deskou tloušťky 160 mm), které se přes 

isokorb šířky 120 mm vetknou do filigránového stropu. Balkóny jsou kotveny po jedné 

podélné hraně.  

Stropy  

Panely Spiroll jsou navrženy dle zvyklostí společnosti Prefa Brno a.s. Panely 

jsou navrženy v tloušťce 250 mm. Do spár mezi stropními panely bude před zalitím 

doplněna kleštinová výztuž panelové stropní desky.  

Pro vetknutí balkónů jsou v jejich přímém kontaktu umístěny filigránové stropy 

tl. 250 mm. Pro vyrovnání s nadvýšením spirollu bude řešeno rozdělení filigránu na 

více kusů, které budou v podobě po částech rovných ploch kopírovat vzepjetí spirollů, 

event. dojde k rozdělení žebříčku, částečnému zalomení panelu v místech podepření 

a následnému zpětnému svaření.  

Schodiště 

Schodišťový prostor zajišťující komunikaci mezi podlažími sestává ze tří 

schodišťových ramen. Nástupní a výstupní ramena jsou uložena na zdivo a spirollový 

strop. Na tato ramena se následně ukládá i rameno mezilehlé. Šířka ramen je 

1110 mm s tloušťkou desky 150 mm.  

Výtahová šachta  

V zrcadle schodiště je umístěna prefabrikovaná výtahová šachta. Tloušťka 

stěn je 150 mm. Šachta prochází všemi podlažími. Šachta je uložena na monolitický 

základ. Vnitřní světlý rozměr šachty je 1450×1200 mm. 

Výplňové zdivo 

Výplňové zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 30 PROFI – 

247/300/249 – P=15 MPa, U=0,50 W/K·m2. 

6.3.2 Doprava 

Doprava primární 

Primární doprava bude sloužit k dopravě veškerého materiálu na stavbu. 

Veškeré potřebné prefabrikáty budou na stavbu dovezeny z firmy výrobního závodu 
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PREFA BRNO v Oslavanech, dováženy budou postupně dle postupu výstavby 

daného projektem. Firma zajistí dopravu prefabrikátů pomocí tahače Mercedez-Benz 

Actros a návěsu Goldhofer, dále pomocí nákladního automobilu Iveco Eurocargo 

s valníkem a hydraulickou rukou. Vzhledem k vysoké hmotnosti prvků a velkým 

rozměrům je trasa naplánovaná předem a musí být dodržena kvůli bezpečnému 

průjezdu a únosnosti komunikací. 

Menší nářadí, drobný materiál a cementové suché směsi budou na stavbu 

dovezeny dodávkou Renault Master MAXI VAN. Dopravu betonu zabezpečuje 

autodomíchávač Schwing Stetter C3 na podvozku Volvo FM9 380 z betonárny 

Moravský Krumlov. Na stavbě bude k autodomíchávači napojeno autočerpadlo, obě 

vozidla se budou na staveništi pohybovat po předem určených trasách.  

Doprava sekundární 

Sekundární doprava bude sloužit k dopravě materiálu po stavbě. Přesun 

menšího materiálu a drobného nářadí bude probíhat ručně, částečně také pomocí 

stavebních koleček.  

Pro přesun prefabrikátů a dalšího materiálu bude složit stacionární věžový 

jeřáb Liebherr EC-B 10. Betonu bude na stavbě dopravován pomocí autočerpadla 

Schwing S 36 SX.  

6.3.3 Skladování 

Skladování materiálu a nářadí bude provedeno na předem určeném místě na 

staveništi. Drobné nářadí bude uskladněno v uzamykatelném skladu. Maltové a 

cementové směsi budou skladovány na dřevěných paletách také v uzamykatelném 

skladu, zcela se zamezí možnému navlhnutí. Cihelné bloky pro výplňové zdivo budou 

uloženy na paletách, na kterých budou na stavbu dodány. Materiál musí být chráněn 

proti provlhnutí. Balicí folie, která zůstane neporušená je dostatečnou ochranou. 

Palety budou uloženy na zpevněné ploše staveniště. Plocha je zhotovena 

z betonového recyklátu, výška kameniva je cca 200 mm, je hutněna válcováním.  

Prefabrikované prvky budou dováženy postupně a ihned budou montovány na 

učená místa. Dočasné skládky pro lešení a bednění budou také na zpevněné a 

odvodněné ploše. 
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6.4 Pracovní podmínky 

6.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Provádění zálivkové směsi a maltového lože je možné realizovat při teplotě 

vzduchu v rozmezí +5 °C až +30 °C. Pokud bude teplota vzduchu mimo toto rozmezí, 

jsou nutná opatření v podobě pozastavení práce nebo volby jiné zálivkové směsi 

s příměsí.  

Při montáži prefabrikovaných prvků nesmí rychlost větru přesáhnout hodnotu 

8 m/s. Dále pokud bude snížena viditelnost z důvodu husté mlhy, deště či sněžení, 

práce musejí být přerušeny do doby, kdy viditelnosti bude alespoň na 30 metrů. 

Montáž skeletu nebude probíhat za tmy a v hodinách nočního klidu. 

6.4.2 Vybavenost staveniště 

Pro zabránění vstupu nepovolaným osobám na staveniště bude zřízeno 

oplocení výšky 2 m. U vjezdu na parcelu bude uzamykatelná brána a tabule 

s bezpečnostním a informačním značením. Dále bude vybudována staveništní 

komunikace, povrch bude tvořen hutněným betonovým recyklátem. Zpevněná 

staveništní plocha bude zajišťovat snadný pohyb tahače s valníkem a stabilitu jeřábu.  

Vybavenost staveniště budou také tvořit uzamykatelné stavební buňky s 

kancelářemi a šatnami, se sociálním zázemím a skladovací stavební buňka určená 

pro materiál a nářadí. Další nezbytnou součástí na staveništi jsou přípojky vody, 

elektrické energie a splaškové kanalizace. 

6.4.3 Instruktáž pracovníků 

Všichni účastnící procesu montáže skeletu musejí být řádně proškoleni 

o bezpečnosti práce a provozních podmínkách. Dále musejí být seznámeni 

s technologickým postupem montáže skeletu, projektovou dokumentací 

a používáním osobních ochranných prostředků a pomůcek při výkonu práce. 

Po instruktáži pracovníci potvrdí svým podpisem prohlášení, že byli seznámeni 

s danou problematikou. 

6.5 Pracovní postup 

Veškeré montáže budou probíhat dle přesných předepsaných postupů, 

technologických předpisů a příslušných výkresů skladeb a pohledů. Provede se 
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kontrola projektové dokumentace, kontrola příslušných strojů, nářadí a pracovních 

pomůcek, kontrola pracovníků a před každým krokem se zkontroluje dané pracoviště 

a potřebný materiál. 

Proces bude probíhat metodou letmé montáže. Veškeré prvky budou k montáži 

odebírány přímo z dopravních prostředků. Při montáži všech prefabrikovaných prvků 

je nutné dbát na správné zajištění prvků ke zvedacímu zařízení a manipulace s nimi 

musí probíhat bez trhavých pohybů, aby nedošlo k rozhoupání prvku nebo ke zranění 

pracovníků. Pracovníci ve výškách musejí být jištěni pomocí celotělových popruhů a 

jištěni lanem s karabinou 

6.5.1 Montáž sloupů v suterénu 

Před zahájením osazování sloupů musí být provedena kontrola základových 

konstrukcí. Dno kalichu musí být bez nečistot a dešťové vody. Dále bude provedena 

kontrola výškopisná, polohopisná a budou zkontrolovány rozměry kalichových patek, 

které musí odpovídat projektové dokumentaci včetně přípustných odchylek. Paty 

sloupů musejí být očistěné od případných nečistot a musejí být zdrsněny. Na dno 

kalichů se položí distanční podložky, které zajišťují výškové osazení sloupů. 

Sloupy jsou navrženy po obvodu v obdélníkových průřezech 0,80×035 / 

0,55×0,35 m. Vnější sloupy jsou vetknuty do základů přes základové patky, které jsou 

zapuštěné do základových pasů. Jako první jsou osazovány obvodové sloupy, aby 

bylo možné provést montáž zemních panelů. K montáži sloupů uvnitř dispozice se 

přistoupí následovně. 

Poté, co budou prvky dopraveny na stavbu, budou montovány přímo 

z dopravního prostředku. Sloupy se budou osazovat pomocí montážního trnu, který 

se provleče montážním otvorem ve sloupu. Zvedací zařízení jeřábu je opatřeno 

dvojitým závěsem. Upínání provádí vazači. Poté co jeřáb přepraví sloup na určené 

místo, vazači upřesní polohu sloupu, svislost pomocí dvoumetrové vodováhy 

a rovinnost pomocí nivelačního přístroje. 

Po kontrole se sloupy zajistí klíny z tvrdého dřeva ze všech stran. Klíny musí 

přesahovat úroveň patky minimálně o 100 mm. Tento postup se bude opakovat u 

každého sloupu. Ke konci pracovní směny se sloupy zalijí zálivkovou směsí a zhutní 

se ponorným vibrátorem. Až zálivka dosáhne předepsané 70 % pevnosti, mohou se 

klíny vytáhnout a prostor po nich se vyplní zálivkou. 
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6.5.2 Montáž zemních panelů 

V suterénu jsou mezi sloupy navrženy zemní panely. Panely budou 

montovány ihned po dopravení na skládku z nákladního automobilu. Pro manipulaci 

s panely bude využíván jeřáb, který je vybaven dvojitým závěsem.  

Výšku podlaží tvoří dva na sebe uložené panely. Přes svislé ozuby jsou panely 

opřené do obvodových sloupků. Uchycení ke sloupům je řešeno přes ocelová kování. 

Jako konečná úprava stěn bude provedeno spárování za pomocí cementové malty.  

6.5.3 Montáž stěn výtahové šachty 

Prvky se po příjezdu na staveniště zkontrolují. Osazovat se budou pomocí 

autojeřábu, který je vybaven dvojitým závěsem. Ke stěně se uchytí pomocí Deha závěsu. 

Spodní stěny se ukládají na horní úroveň základu ve výšce - 1.15 m do maltového lože 

tloušťky 20 mm. Stěny se navzájem kotví pomocí smyček se závlačemi. Mezi každý 

panel se vloží platová podložka, která zajistí vodorovnou spáru o tloušťce 10 mm. Postup 

se opakuje o všech prvků. Jako konečná úprava stěn se provede spárování za pomocí 

trvale plastického tmelu.  

6.5.4 Montáž průvlaků 

Předpokladem montáže průvlaků je dokončení montáže sloupů a stěnových 

panelů v suterénu.   Prvky budou dopraveny ve vodorovné poloze na staveniště, kde 

proběhne ihned kontrola jejich kvality, označení a rozměry podle projektové 

dokumentace. Průvlaky se budou osazovat přes vnitřní sloupy a přes obvodové 

sloupy a panely v příčném směru. Prvky budou ukládány do předem připraveného 

maltového lože, které zajistí vyrovnání drobných výškových nerovností. Během 

manipulace budou montážníci z montážní plošiny dohlížet a manipulovat s prvky tak, 

aby osazení proběhlo co nejpřesněji. 

6.5.5 Montáž Spirollů 

Stropní prvky bude možné montovat až po dokončení všech průvlaků v daném 

patře. Po uložení panelů se provede zmonolitnění betonovou deskou. 

Po příjezdu panelů na staveniště se provede vizuální kontrola neporušenosti 

prvků. Osazovat se budou pomocí jeřábu, který bude vybaven zvedacím 

mechanizmem a opatřen samosvornými kleštěmi s vahadlem. Uchycení panelů musí 

být rovnoměrné, aby se vahadlo na jednom konci nepřetěžovalo. Těsně před 
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osazením jednotlivého panelu je zapotřebí na konzoly průvlaků nanést maltové lože. 

Maltování a správné uložení panelů budou montážníci provádět z montážní plošiny. 

Poté co se položí celé jedno patro, provede se zmonolitnění betonem. Tento způsob 

montáže se opakuje pro každé podlaží. 

Po dokončení montáže stropů a betonáže je nutné beton náležitě ošetřovat. 

Při vysokých teplotách ho kropit vodou a při nízkých teplotách či deště jej přikrýt. 

6.5.6 Montáž filigránů 

Po příjezdu stropních panelů Filigrán na staveniště, se provede vizuální kontrola 

neporušenosti prvků, a zda nedošlo během přepravy k průhybu. Před osazením 

stropních panelů se musí provést podepření. Podepření se bude skládat z nosníků, 

hlavic, sloupků a trojnožky. Na předem připravené a výškově nastavené hlavice se osadí 

podélný nosník. Panely o rozponu 6 330 mm musejí po podepření vykazovat mírné 

vzepětí. Po zatížení stropních dílců dobetonávkou v celé ploše stropu dojde k vyrovnání 

výškových rozdílů na středové podpoře. Dotvarování stropu po odstranění montážních 

podpěr je minimální. Výška vzepětí stropních desek je 0,5–1,8 cm a závisí na délce a 

tloušťce filigránu. Při rozponu stropních dílců nad 3,5 m je třeba dílce podepřít ve třetině 

jejich rozponu. Podepření musí být liniové, nikoliv bodové. Osazovat se budou pomocí 

autojeřábu, který bude vybaven zvedacím mechanizmem a opatřen samosvornými 

kleštěmi s vahadlem. Uchycení panelů musí být rovnoměrné, aby se vahadlo na jednom 

konci nepřetěžovalo. Těsně před osazením jednotlivého panelu je zapotřebí na konzoly 

průvlaků nanést maltové lože. Maltování a správné uložení panelů budou montážníci 

provádět z montážní plošiny. Poté co se položí celé patro, provede se zmonolitnění 

betonem. Prostupy ve stropu budou zabedněny bedněním. U schodiště bude bednění 

řádně rozepřeno. Výška bednění musí být dostatečná, aby beton při betonáži nepřetékal 

přes okraj bednění. Po dokončení montáže stropů a betonáže je nutné beton náležitě 

ošetřovat. Při vysokých teplotách ho kropit vodou a při nízkých teplotách či deště jej 

přikrýt. 

6.5.7 Montáž schodiště 

Pro montáž schodišťových prvků je nutné mít nachystanou základovou 

konstrukci pod schodišťovým ramenem. Schodišťová ramena a podesty se montují 

pomocí Deha závěsů, která jsou připevněna ke zvedacímu zařízení jeřábu pomocí 

čtyřzávěsu. Nástupní rameno je uloženo na obvodové zdivo, výstupní rameno je 
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uloženo na obvodové zdivo a stropní panel spiroll. Po osazení nástupního a 

výstupního ramene může být uloženo mezilehlé rameno.  

6.5.8 Svislé v nadzemních podlažích 

V nadzemních podlažích dojde vždy k vyzdění obvodového zdiva. Při 

osazování sloupů probíhá přivařování na vyčnívající trny sloupů nižšího podlaží. 

Další postup je stejný. Provedou se průvlaky, stropy, schodiště. 

6.6 Personální obsazení 

Montáž skeletu a betonáž budou provádět osoby zdravotně způsobilé, které 

prošly školením a mají odbornou kvalifikaci na danou práci, kterou prokáží platným 

průkazem způsobilosti (jeřábník, svářeč, vazač). Jejich průkazy se okopírují a založí 

do stavebního deníku. 

Personální obsazení pro montáž skeletu: 

1x Vedoucí pracovní čety Oprávnění, poučení a proškolení 

2x Vazač břemen  Vazačský průkaz 

1x Jeřábník   Jeřábnický a řidičský průkaz 

1x Svářeč   Svářečský průkaz 

1x  Pomocný dělník  Poučení a proškolení 

2x Montážník   Poučení a proškolení 

1x Řidič montážní plošiny Poučení a proškolení 

2x Řidič tahače   Řidičský průkaz 

2x Řidič autodomíchávače Řidičský průkaz 

Personální obsazení pro betonáž: 

1x Betonář   Praxe v oboru, poučení a proškolení 

2x Obsluha čerpadla  Poučení a proškolení 

1x Tesař    Praxe v oboru, poučení a proškolení 

2x Pomocný dělník   Poučení a proškolení 

6.7 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 

6.7.1 Stroje 

Všechny technické údaje a bližší informace jsou uvedeny v kapitole 4 Návrh 

hlavních strojů a mechanismů. 
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- Tahač Mercedes-Benz ACTROS 3340-S 

- Věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC – B10 Litronic 

- Pracovní plošina ART 220 na automobilovém podvozku 

- Autodomíchávač Schwing Stetter C3 

- Autočerpadlo Schwing S 45 SX 

- Renault Master MAXI VAN L3H3 

- Nákladní automobil IVECO EUROCARGO ML 190EL 30 s valníkem 

6.7.2 Ruční nářadí 

- Stavební míchačka LESCHA STAR 150 

- Nivelační přístroj Bosch GOL 32 G 

- Svářecí invertor Omicron GAMA 1550 

- Úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional 

- Ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou hřídelí Perles AM 28/3 

- Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

6.7.3 Pracovní pomůcky 

Vodováha, pásmo (25 m), olovnice, dvoumetrová lať, svinovací metr, stavební 

kolečko, zednická lžíce, kbelík, ocelová tyč nebo páčidlo, klíny z tvrdého dřeva. 

6.7.4 Osobní ochranné a pracovní pomůcky 

Pracovní oděv, uzavřená pevná obuv, ochranné rukavice, reflexní vesta, 

ochranné brýle, ochranná přilba, svářečská kukla, svářečské rukavice, bezpečnostní 

celotělový postroj, bezpečnostní lano s karabinou. 

6.8 Jakost a kontrola kvality 

Kontrolní a zkušební plán včetně podrobného popisu jednotlivých kontrol je 

součástí kapitoly 7 Kontrolní a zkušební plán. 

6.8.1 Kontrola vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola připravenosti staveniště 

- Kontrola pracoviště 

- Kontrola strojů a zařízení 
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- Kontrola prvků a materiálu 

- Kontrola způsobilosti pracovníků 

6.8.2 Kontrola mezioperační 

- Kontrola klimatických podmínek pro montáž 

- Kontrola vázacích prostředků 

- Kontrola BOZP na pracovišti 

- Kontrola technologického postupu montáže 

- Kontrola geometrie osazených prvků 

- Kontrola správného provedení svarů 

- Kontrola betonové zálivky stropních dílců 

6.8.3 Kontrola výstupní 

- Kontrola geometrie celé konstrukce 

- Kontrola pevnosti zálivkových směsí 

- Předání smontované konstrukce 

6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN a souvisejících 

předpisů pro jednotlivé stavební práce. Důraz musí být kladen především na 

dodržování technických, technologických a jakostních předpisů (svařování, 

zpracování betonové směsi, odskružení, zatížení konstrukcí po provedení zálivek, 

extrémní teploty, nadměrná vlhkost apod.). 

Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob 

s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými 

normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce 

v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci“, hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 

odst. 1 – přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 

zaměstnavatele; zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích 
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na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; vyhl. ČÚBP č. 48/1982 

Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení; NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečným pádu z výšky nebo do 

hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

(doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 

dopravními prostředky a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí, apod. 

v návaznosti na zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve 

znění pozdějších předpisů). NV č. 523/2002 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví 

zaměstnanců při práci včetně souvisejících předpisů v oblasti BOZP. Zákon 

č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.  

Další související základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce jsou zejména: 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zaslání záznamu o úrazu - § 1-5 

Povinnosti zaměstnavatele 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v návaznosti na ZP § 132 

– opatření k prevenci rizik. Zákon č.167/2008 Sb. předcházení ekologické újmě 

a o její nápravě (platnost od 17.8.2008). Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MV č. 246/2001 Sb. O požární prevenci. 

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny, provozy a sklady. 

ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů. 

ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání 

kyslíkem. 

ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 

ČSN 07 8304 Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch pro pojezd stavebních mechanizmů 

a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného 

břemene. 
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Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými 

tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Při stavebních pracích za 

snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Pro stavbu budou použity stavební materiály a výrobky, které jsou certifikovány 

v rámci prohlášení o shodě. 

6.10 Ochrana životního prostředí, ekologie 

Musí se řádně nakládat s odpady, pro ochranu životního prostředí je třeba dbát 

na třídění odpadů, proto musíme na staveniště dodat kontejnery, které budou 

pravidelně vyváženy, ostatní odpady budou odvážena na skládky a na sběrná místa. 

Odpady budou likvidovány v souladu se zákony, a to na místech určených k likvidaci 

daných odpadů. List o předání odpadu k likvidaci bude uchován.  

Dále bude zřízena nádrž pro případné nebezpečné kapaliny a oleje. Je třeba 

dbát na dovolené hodnoty prašnosti prostředí a hluku od strojů, bude dosaženo 

dodržením pravidelné pracovní doby a případným kropením prašných materiálů 

(nutné dodržovat noční klid). Musí být zajištěno, aby stroje byly v náležitém 

technickém stavu a aby z nich neunikal olej nebo nafta, která by mohla kontaminovat 

spodní vody (zajistíme to pravidelnou technickou kontrolou). Pokud by na stavbě bylo 

riziko úniku provozních kapalin z nákladních vozů a ostatních strojů do zeminy, pod 

případné místo by se umístila plechová nádoba (kdyby došlo k úniku kapalin ze strojů, 

musí dojít k zastavení činnosti a k následné nutné opravě stroje, tomu se budeme 

snažit předejít pravidelnými kontrolami). 

Veškeré nakládání s odpady a ochrana životního prostředí musí být v souladu 

s následující legislativou: 

• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů; 

• zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů; 

• vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů), jeho změna 503/2004 Sb., dále 168/2007 Sb., 374/2008 Sb.; 
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• vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 

pozdějších předpisů (vyhlášky č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 353/2005 Sb., č. 

351/2008 Sb., č. 478/2008 Sb., č. 61/2010 Sb., č. 170/2010 Sb., č. 35/2014 Sb., č. 

27/2015 Sb.). 
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7.1 Vstupní kontroly 

7.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Na začátku technologické etapy se provede kontrola projektové dokumentace. 

Hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem stavebníka zkontrolují správnost 

a kompletnost projektové dokumentace, která bude zpracovaná podle platných 

předpisů, vyhlášek, norem a bude oražena autorizovaným projektantem. Dále se 

provede kontrola platnosti stavebního povolení. Po dokončení kontroly těchto 

dokumentů se provede zápis do stavebního deníku. 

7.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola připravenosti staveniště se provádí při předání mezi jednotlivými 

etapami. Při kontrole hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem zkontrolují, 

zda je staveniště zabezpečeno oplocením minimální výšky 1,8 m, příjezdovou cestou 

na staveniště, uzamykatelnou bránou, přípojkami potřebných médií (elektřina, voda), 

zpevněnou vnitrostaveništní komunikací. Také se zkontroluje, zda jsou dovezeny 

potřebné stavební buňky, které budou pracovníkům sloužit jako hygienické zázemí, 

šatny, zázemí pro vedení stavby a uzamykatelný sklad pro nářadí a pytlový materiál.  

7.1.3 Kontrola pracoviště 

Před zahájením montáže skeletu se provede výškopisná a polohopisná 

kontrola umístění kalichových patek a základových konstrukcí. Hlavní stavbyvedoucí 

s geodetem zkontrolují pomocí nivelačního přístroje každý prvek zvlášť. Za pomocí 

Schmidtova kladívka se také zkontroluje pevnost základových konstrukcí. Pokud 

pevnost bude nedostatečná, montážní práce musí být odloženy. Kvalita provedení 

a prostorové uspořádání musí být v souladu s projektovou dokumentací. Závěrem 

kontroly bude prohlášení o shodě s projektovou dokumentací. 

7.1.4 Kontrola strojů a zařízení 

Kontrola se zaměřuje na technický stav strojů, funkčnost zvedacího zařízení, 

neporušenost lan, a zda neunikají provozní kapaliny, které by mohli kontaminovat 

půdu. Kontrola se provádí opakovaně a zodpovídá za ni strojník. U elektrického 

nářadí se kontroluje neporušenost přívodního elektrického kabele. Při porušenosti by 

mohlo dojít k zásahu elektrickým proudem. Nářadí musí být vybaveno 
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bezpečnostními kryty. Kontrola musí probíhat podle technického listu strojů 

a zařízení. Výstupem kontroly bude protokol o revizi. 

7.1.5 Kontrola prvků a materiálu 

Kontrolu prvků a materiálů bude provádět hlavní stavbyvedoucí s mistrem při 

každé dodávce prvků na staveniště. Kontrola bude probíhat vizuálně a měřením. 

U prefabrikovaných prvků se bude kontrolovat každý prvek a zejména jejich 

celistvost, neporušenosti. Označení musí být v souladu s projektovou dokumentací. 

Dále je nutné u prvků kontrolovat datum výroby, aby se zjistilo, zda jsou prvky 

dostatečně vyzrálé. V neposlední řadě se musí zkontrolovat rozměry jednotlivých 

prefabrikovaných prvků. Suchá pytlová směs po příjezdu na staveniště se zkontroluje 

podle dodacího listu. Kontrola se zaměří na počet pytlů, označení, neporušenost, 

datum spotřeby, a zda pytle nejsou zatvrdlé. Kontrola dovezené betonové směsi pro 

zálivku stropních dílců a sloupů bude probíhat s každou dodávkou. Zkontroluje se 

zejména množství, složení, specifikace a pevnostní třída. Dodací list se musí 

shodovat s projektovou dokumentací. Výstupem kontroly bude zápis do stavebního 

deníku a prohlášení o shodě dovezených prvků a materiálů s projektovou 

dokumentací. 

7.1.6 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem na začátku etapy zkontrolují, zda 

jsou pracovníci způsobilí k dané činnosti. Pracovníci prokážou svůj zdravotní stav 

doloženou lékařskou zprávou. Také zkontrolují, zda mají potřebné profesní a řidičské 

průkazy a jejich platnost. Dále mohou pracovníky namátkově během pracovní 

činnosti zkontrolovat, zda nepracují pod vlivem alkoholu. 

7.2 Mezioperační kontroly 

7.2.1 Kontrola klimatických podmínek pro montáž  

Hlavní stavbyvedoucí denně zkontroluje, zda jsou vhodné klimatické podmínky 

pro montáž. Jelikož provádění zálivkové směsi a maltového lože je možné realizovat 

při teplotě vzduchu v rozmezí +5 °C až +30 °C. Pokud bude teplota vzduchu mimo 

toto rozmezí, jsou nutná opatření v podobě pozastavení práce nebo volby jiné 

zálivkové směsi s příměsí. Při montáži prefabrikovaných prvků nesmí rychlost větru 
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přesáhnout hodnotu 8 m/s. Dále pokud bude snížena viditelnost z důvodu husté mlhy, 

deště či sněžení, práce musí být přerušeny do doby, kdy viditelnosti bude alespoň na 

30 metrů. 

7.2.2 Kontrola vázacích prostředků 

Vazači kontrolují správné uchycení prvku ke zvedacímu zařízení. Kontroluje 

se každý zvedaný prvek. Dbá se na správné uchycení k montážnímu otvoru, nosnost 

a neporušenost vázacích prostředků. U stropů se kontroluje rozmístění 

samosvorných kleští s vahadlem. Uchycení panelů musí být rovnoměrné, aby se 

vahadlo na jednom konci nepřetěžovalo. U vazníků se zkontrolují ocelové oka, které 

slouží pro manipulaci. Oka musí být neporušená. 

7.2.3 Kontrola BOZP na pracovišti 

Hlavní stavbyvedoucí společně s koordinátorem BOZP bude průběžně během 

montáže skeletu kontrolovat pracovníky, zda dodržují zásady BOZP. Pracovníci jsou 

povinni používat osobní ochranné pomůcky při práci, jako jsou například uzavřená 

pevná obuv, ochranné rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle, ochranná přilba, 

svářečská kukla, svářečské rukavice, bezpečnostní celotělový postroj, bezpečnostní 

lano s karabinou. V případě porušení pravidel se sepíše protokol. 

7.2.4 Kontrola technologického postupu montáže 

V průběhu montáže skeletu bude hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem 

dohlížet na dodržování technologického postupu. Kontroluje se, zda je dodržen 

postup montáže a zda je dodržen časový plán. Kontrola se provádí podle montážního 

předpisu.  

7.2.5 Kontrola geometrie osazených prvků 

Kontrolu geometrie osazených prvků kontroluje hlavní stavbyvedoucí 

s mistrem. Kontrolují svislé a vodorovné odchylky pomocí nivelačního přístroje. 

Přípustná odchylka ve svislém směru je ± 20 mm a ve vodorovném ± 10 mm. 

Přípustná odchylka vodorovných prvků je ± 10 mm na 2 m délky prvku. Dále se 

zkontroluje, zda jsou jednotlivé prvky osazeny na správném místě podle projektové 

dokumentace a zda je prvek správně orientovaný. Také kontrolují, jestli je navlhčen 

podklad pro maltové lože a zda má požadovanou tloušťku. 
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7.2.6 Kontrola správného provedení svarů 

Hlavní stavbyvedoucí společně se svářečem kontrolují očištění výztuže od 

koroze či nečistot, přesnost provedení svarů, správnost svarů, rozměry a případné 

vady svarů. Při svařování nesmí teplota vzduchu klesnout pod 0 °C. Kontroluje se 

jednorázově každý svar. Závěrem kontroly je protokol o provedení svarů. 

7.2.7 Kontrola betonové zálivky stropních dílců 

Po příjezdu autodomíchávače na staveniště se zkontroluje dovezená 

betonová směs (viz bod 1.5 Kontrola prvků a materiálů). Z každé nové dodávky 

odebereme beton pro zkušební krychli a také se provede zkouška konzistence 

rozlitím. Před samostatnou betonáží musí být podklad bez nečistot a musí být 

navlhčen. Po betonáži se musí provést zhutnění za pomocí vibrační lišty. V průběhu 

betonáže nesmí teplota vzduchu přesáhnout + 30 °C a nesmí klesnout pod + 5 °C. 

Po dokončení betonáže se musí beton náležitě ošetřovat. Při vyšších teplotách se 

musí kropit ošetřovací vodou a v případě nízkých teplot či deště se musí zakrýt nebo 

zahřívat. 

7.3 Výstupní kontroly 

7.3.1 Kontrola geometrie celé konstrukce 

Na závěr montáže skeletu se provede kontrola, kterou provede hlavní 

stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet. Zkontroluje se celková rovinnost 

a svislost, správné osazení prvků podle projektové dokumentace, správnost úhlů, 

tuhost a stabilita, celistvost, nepoškozenost a bezpečnost celé konstrukce. 

Geometrie konstrukce se bude kontrolovat pomocí nivelačního přístroje. Všechny 

mezní odchylky budou brány podle platných norem. Celkové odchylky se od 

projektové dokumentace nesmí lišit více jak ± 25 mm ve vodorovném směru 

a ± 30 mm ve svislém směru. Závěrem této kontroly bude zápis do stavebního 

deníku. 

7.3.2 Kontrola pevnosti zálivkových směsí 

Kontrola pevnosti se provádí v laboratoři. Při zálivce sloupů a při provádění 

styků se odeberou vzorky zálivkové směsi. Při betonáži stropů se vzorek odebere z 

každého autodomíchavače. Beton se uloží do zkušební formy o hraně 150 mm 
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a dostatečně se zhutní. Zhotovují se minimálně 3 vzorky, které se označí datem 

odběru. Na stavbě je nutné vzorky chránit před vibracemi, vysoušením a extrémními 

podmínkami. Zkouška pevnosti betonu se provádí v laboratoři po 28 dnech od 

odebrání vzorků, kterou provádí statik. Závěrem zkoušky je protokol, kde budou 

uvedeny výsledky s naměřenými hodnotami. Protokol se přikládá jako příloha ke 

stavebnímu deníku. 

7.3.3 Předání smontované konstrukce 

Předání smontované konstrukce pro další technologickou etapu provede 

hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem po dokončení technologické 

etapy montáže. Před předáním zkontrolují kompletnost dokumentů. Soubor 

dokumentů musí obsahovat doklady o kvalitě použitých materiálů, potvrzení o jakosti 

a kompletnosti dodávky, výsledky zkoušek, prohlášení shody s projektovou 

dokumentací, soupis nehod, protokol o provedení svarů a osvědčení o jakosti 

a kompletnosti montáže. O převzetí smontované konstrukce se sepíše protokol. 
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Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo zpracování vybraných částí stavebně 

technologického předpisu. Práce je uvedena technickou zprávou ke stavebně 

technologickému předpisu. Následuje popis hlavních technologických etap.  

 Jsou popsány hlavní dopravní trasy na staveniště. Popisu staveniště se věnuje 

technické zpráva zařízení staveniště a dvě samostatné výkresové přílohy. 

Technologický předpis je zpracován pro proces montáže hrubé vrchní stavby. Pro 

tento proces je zpracován také rozpočet, časový plán a kontrolní a zkušební plán.  

 Při zpracování byl využit program MS Project pro tvorbu časového plánu a 

program BUILDpower S pro tvorbuu rozpočtu.   
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ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 2001. 

 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 2010. 

 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
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Evropská směrnice pro samozhutnitelný beton. Svaz výrobců betonu ČR. 2005. 

 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

a postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů), jeho změna 503/2004 Sb., dále 168/2007 Sb., 374/2008 Sb. 

 

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

předpisů (vyhlášky č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 Sb., č. 353/2005 Sb., č. 351/2008 Sb., 

č. 478/2008 Sb., č. 61/2010 Sb., č. 170/2010 Sb., č. 35/2014 Sb., č. 27/2015 Sb.)  
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pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) 

 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 
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