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ABSTRAKT  

Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, 

Brno. Moje práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii 

realizace hlavních etap, projekt zařízení staveniště, návrh stavební mechanizace, časové plány, 

technologický předpis pro stropní konstrukce, kontrolní a zkušební plány, plán bezpečnosti práce, 

environment, položkový rozpočet hrubé stavby, ekonomickou rozvahu a specializaci na betonové 

konstrukce.  
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Novostavba, bytový dům, stavebně technologický projekt, technická zpráva, zařízení 

staveniště, mechanizace, časový plán, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, stropní 

konstrukce, betonové konstrukce, rozpočet.  

ABSTRACT  

The subject of my master´s thesis is architectural and technological project of a residental building 

Fryčajova, Brno. My work contain engineering report of architectural and technological project, 

study of realization of the main stage, project of site equipment, design of building mechanization, 

time plans, technological note of floor structure, control and test plans, work safety plan, 

environment, budget of carcass, economic balance sheet and specialization on concrete 

structures.  

KEYWORDS  

New building, residential building, architectural and technological project, engineering report, site 

equipment, mechanization, time schedule, technological note, control and test plan, floor 

structure, concrete structure, budget.  
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ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu 

Fryčajova, Brno. Důvodem výběru tohoto projektu bylo zajímavé umístění stavby do stávající 

zástavby ve velmi úzkém prostoru. Lokalita a umístění objektu podstatně ztěžuje samotný návrh a 

průběh výstavby zejména z hlediska. Byla to pro mě tedy výzva pokusit se co nejlépe takový projekt 

uchopit a zoptimalizovat. 

Jako podklad jsem použila architektonický návrh bytového domu od Ing. arch. Zdenka 

Bureše. Jelikož se jednalo pouze o návrh, dovolila jsem si, i po konzultaci s jinými odborníky, tento 

projekt trochu poupravit. Jedná se zejména o návrh železobetonové vany ve dvorní části objektu. 

Tyto konstrukce jsem nahradila obyčejnými betony s povlakovou hydroizolací proti zemní vlhkosti. 

Dále jsem samostatně zpracovala některé konstrukční detaily, které v projektu nebyly uvedeny. 

Na úvod jsem zpracovala stavebně technologickou zprávu ke stavebně technologickému 

projektu, která uvádí základní informace stavbě a projektu samotném. Poté jsem zařadila studii 

stavebně technologického projektu, která jasně definuje jednotlivé technologické etapy od 

zemních prací až po práce dokončovací. K této studii jsem zpracovala výkres ukazující schéma 

postupu výstavby i s nasazením hlavní mechanizace. Dále jsem řešila situaci stavby se širšími 

dopravními vztahy, projekt zařízení staveniště včetně technické zprávy a výkresové dokumentace, 

návrh hlavní mechanizace, plán BOZP a ekonomickou rozvahu projektu. 

Podrobně jsem se pak v mé práci zaměřila na železobetonové monolitické stropní 

konstrukce. K této problematice jsem zpracovala technologický předpis, plán rizik a opatření, 

podrobný kontrolní a zkušební plán, návrh bednění v programu Tipos8 a samostatnou kapitolu 

zaměřenou na betonové konstrukce. 

Časové plánování jsem zobrazila v několika úrovních. Nejprve jsem zpracovala objektový 

podrobný časový plán výstavby včetně technologického normálu z pohledu zhotovitele. Poté 

finanční a časový plán s návazností na známé hodnoty z podrobného plánu (hlavní SO01) a ostatní 

stavební objekty dle odhadu THÚ. V poslední řadě jsem zpracovala časový plán z pohledu investora 

se všemi podstatnými body, které se týkají tohoto projektu výstavby. Obojí jsem zpracovala 

v programu MS Project. V návaznosti na to, jsem zpracovala i bilanci zdrojů a plán nasazení 

mechanizace. 

Součástí příloh mé práce je i položkový rozpočet pro hrubou stavbu včetně s vedlejšími 

náklady zpracovaný v programu BUILDpower S včetně výkazu výměr a limitka hlavních materiálů. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:  Bytový dům Fryčajova 

Místo stavby:  Brno, Fryčajova 124 

  k. ú. 612553 Obřany, č. p. 1366, 1367/1 

Účel:   budovy pro bydlení 

Stavebník (Investor): PRORES s.r.o., Křepice 329, 691 65 Křepice 

  IČO: 47911603 

Projektant:  ateliér A77 ARCHITEKTI, ateliér Dukelská 89, 614 00 Brno 

  Ing. Arch Zdeněk Bureš, (detaily – Bc. Klára Šembeková) 

Vstupní podklady: architektonický návrh 

Předpokládaný termín zahájení:   1. března 2018 

Předpokládaný termín dokončení:  15. března 2019 

Orientační náklady na stavbu:   13 629 322,56 Kč 

1.2. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

Stavební pozemek se nachází v městské části Brno-Obřany na ulici Fryčajova. Z hlediska 

majetkoprávních vztahů bude objekt rozdělen dle vlastnických práv budoucích vlastníků bytových 

jednotek, po dobu výstavby je majetkem investora. Stavba bude realizována na pozemku určeném 

ke stavbě. V prostoru plánované výstavby se dříve nacházel dožívající objekt RD, který byl určen 

k demolici z důvodu nevyhovujícího stavu.  

Geologické podlaží širšího okolí je tvořeno téměř výhradně neogenními mořskými 

sedimenty, tj. silně vápnitými jíly (tzv. tégly) šedého až modrozeleného zabarvení. Toto podloží je 

uloženo značně nerovnoměrně. Pro účely zajištění svahu založení objektu byl vypracován 

podrobný geologický průzkum. Hladina podzemní vody se nachází bezpečně pod úrovní základové 

spáry. Radonovým průzkumem byl stanoven střední radonový index. 

2. ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY 

Plocha pozemku:  491 m2 

Zastavěná plocha:   333 m2 (SO01) 

Užitná plocha:   331 m2 (včetně příček) 

Obestavěný prostor:  2 777 m3 

Počet podlaží:   tří až čtyř podlažní, 1S, 2 - 3NP 

Bytové jednotky:  3x 1+KK, 1x 2+KK, 3x 3+KK → 7 jednotek 

Výškové poměry:  ±0,000 = 232,700 m n. m. B. p. v. = 1S 

3. POPIS STAVBY A JEJÍ VYUŽITÍ 

Stavba bude využívána k bydlení, účel stavby se tedy nemění. Stavba zapadá do stávající 

řadové zástavby. Efektivně kopíruje tvar pozemku a stupňovitě zasahuje do svahu v zadní části 

zahrady, čímž se výrazně navýšila zastavěná plocha oproti minulé zástavbě. 

Součástí stavby jsou terénní úpravy a nový přístup do garáží. Vstupy do 1NP jsou ze stávající 

komunikace v místě shodném se stávajícím, z ulice. Spád vozovky umožňuje bezbariérový přístup. 

Součástí novostavby je 7 garážových stání.  
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4. ŘEŠENÍ STAVBY 

4.1. ČLENĚNÍ PROJEKTU NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

Stavba tvoří jeden stavební objekt bez technických a technologických zařízení. 

SO 01 Hlavní stavební objekt – členění:  Uliční budova    

       Dvorní budova 

IO 01 Hrubé terénní úpravy – zajištění svahu 

IO 02 Přípojka vody 

IO 03 Přípojka splaškové kanalizace 

IO 04 Přípojka dešťové kanalizace 

IO 05 Přípojka NN 

IO 06 Přípojka plynovodu 

IO 07 Komunikace a zpevněné plochy 

4.2. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Konstrukční systém objektu je stěnový obousměrný a převážně zděný. Stěny přilehlé ke 

svahu jsou monolitické železobetonové a garážový prostor je lokálně podepřen dvěma 

monolitickými železobetonovými pilíři. Ostatní nosné stěny tvoří cihelné zdivo z keramických 

tvárnic P+D. Mezi-bytové příčky jsou kvůli akustice z keramických tvárnic typ AKU. 

Svah a přilehlé konstrukce budou odvodněny drenážním systémem a vody bude svedena 

do dešťové kanalizace přes revizní šachtu. Objekt je založen na základových pasech tak, aby 

kopíroval hloubku základové spáry sousedících objektů. V opačném případě budou nejprve 

zajištěny stávající základy přibetonováním či dozdívkou. Hydroizolace jsou asfaltovými 

modifikovanými pásy. Stropy jsou železobetonové monolitické.  

Uliční budova je zastřešena sedlovou střechou opláštěnou pálenou taškou a dvěma 

pultovými vikýři s oplechováním. Střecha nad dvorní budovou je jednoplášťová tvořená 

z tepelněizolačních spádových klínů a hydroizolační fólie pro přitížené střechy, střecha je přitížena 

kačírkem. Dešťové vody z objektu budou zadržovány v retenční nádrži pod suterénem objektu. 

Bezpečnostní přepad bude zaústěn do kanalizace. 

Fasáda je řešena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Tepelné izolace v podlahách 

jsou desky polystyrenu EPS 100 a EPS 150. Izolace sedlové střešní konstrukce nad uliční budovou 

bude řešena zafoukáním mezi krokvemi.  

Pro nový objekt jsou stávající přípojky nedostačující. Nově budou přeloženy veškeré 

inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace, elektrická energie). Pro výrobu tepla pro vytápění a ohřev 

TUV je navržen plynový kotel o výkonu 26,0 kW. Objekt je vytápěn teplovodním systémem. 

4.3. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Záměr výstavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Jedná se 

o stabilizované území, kde se využití nemění, novostavba bytového domu ne navržena v místě 

stávající řadové budovy. Navržený bytový dům je hmotně rozdělen na dvě části uliční křídlo 

a dvorní křídlo v odsazené poloze, obdobně jako tomu je na sousedních parcelách, kde původní 

hospodářské zázemí ve dvoře bylo postupně nahrazeno obytnou funkcí. Hmotové a dispoziční 

řešení vhodně využívá stávající terén na parcele 1367/1 a postupně posouvá jednotlivá podlaží dále 

po svahu.  
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Exteriér je držen ve strohých přísných formách. Na fasádě se objeví vápenná omítka, 

pohledový beton, cihelný či dřevěný obklad, obklad velkoformátovými deskami a dřevěné rámy 

oken a dveří. 

5. SITUACE STAVBY 

5.1. POPIS STAVENIŠTĚ 

Pozemek (odpovídá téměř ploše staveniště) má podlouhlý obdélníkový tvar, stavební 

objekt kopíruje jeho tvar. V zadní části zahrady severovýchodně prudce stoupá do svahu, kde je 

pozemek ohraničen stávajícím oplocením. Severní strana pozemku sousedí s obecním pozemkem, 

který je hustě zarostlý křovinami a stromy. Z JV a SV strany jsou přilehlé stěny stávající řadové 

výstavby, tj. stavba se nachází v proluce. Z JZ strany objekt přiléhá k chodníku se sjezdem na místní 

komunikaci. Pozemek je již zbaven původního objektu RD, nenachází se zde jiné objekty. 

Plocha staveniště je pro úsporu nákladů tvořena hutněným recyklátem v celé ploše, který 

pak částečně tvoří vrstvu štěrkového polštáře pod betonovou desku. Nedojde tak k rozbahnění 

staveniště a znečištění místních komunikací, zároveň bude tato plocha v minimální míře využita i 

jako skladovací. Staveniště bude po celou dobu výstavby řádně odvodněno.  

5.2. HLAVNÍ ZÁSOBOVACÍ TRASA 

Staveniště je přístupné a dopravně obslužné pouze z jedné strany, a to z JZ sjezdem z místní 

komunikace. Zásobování stavebním materiálem bude řešeno sjezdem z ulice Fryčajova. Stavbou 

nebude ohrožen ani omezen přístup ani provoz okolních budov a prostorů. V blízkosti vjezdu a 

výjezdu ze staveniště bude upravená rychlost dopravním značením na 10 km/hod a zákaz 

parkování na 50 m na každé straně. Maximální dovolená rychlost na staveništi je 10 km/hod 

z důvodu malé plochy. 

Staveniště neunožuje otáčení vozidel, ta tak budou muset couvat do hlavní komunikace za 

pomoci povolaných pracovníků, kteří obstarají zastavení dopravy a navedení vozidla do polohy 

vykládky. 

6. ČASOVÝ PLÁN STAVBY 

Výstavba se plánuje v době od 5.3.2018 do 15.3.2019. Jedná se o smluvní dobu výstavby od 

předání staveniště po předání hotového díla k užívání. Objekt bude bez závad a řádně 

zkolaudován. Dodatečné vady a nedodělky budou provedeny v individuální dohodnuté lhůtě. 

Zhotovitel předloží časový harmonogram s vyznačenými přejímacími zkouškami (milníky) 

jednotlivých celků. Případné změny ze strany objednatele, např. změna konstrukce, nebude 

prodloužení doby výstavby bráno v úvahu. V opačném případě zhotovitel zodpovídá za dobu 

dokončení v plné výši. 

7. NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Pozemek je již zasíťován nevyhovujícími přípojkami z předešlé zástavby. Nově budou 

přeloženy veškeré inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace, elektrická energie). Tedy přípojku vody a 

elektrické energie lze využívat pro potřeby zařízení staveniště okamžitě. Nově bude budována 

i optická sít.  
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Komunikace je stávající, budova je na ni napojena sjezdem z místní komunikace, Vzhledem 

k uvažovanému umístění parkovacích stání v 1S novostavby bude ze stávající komunikace zřízen 

nový sjezd do objektu. 

8. POŽÁRNÍ OCHRANA STAVENIŠTĚ 

Při práci a pohybu na staveništi budou dodržovány veškeré předpisy týkající se požární 

bezpečnosti a to, Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci a interními předpisy zhotovitele. Z hlediska rizik a opatření je práce s ohněm kvalifikována 

jako mírné až nežádoucí s trvalými následky. Zvýšená pozornost se věnuje procesům s otevřeným 

ohněm a manipulací s plynovými lahvemi (např. natavení asfaltových pásů) a s vyššími teplotami 

(polyfuzní sváření PPR a svařování mPVC pásů na střeše). Zákaz manipulace s plamenem v blízkosti 

skladu chemikálií a plynů.   

Na staveništi budou umístěny přenosné hasicí přístroje více typ dle charakteru požáru. 

Vodní a pěnový hasicí přístroj se nesmí použít na hašení požáru zařízení pod elektrickým napětím, 

práškovými a sněhovými není vhodné hasit požáry sypkého materiálu a prachu – nebezpečí vzniku 

výbušné směsi. Na staveništi budou rozmístěny požární poplachové směrnice a případné 

příkazové či oznamovací značky a informativní návody na zacházení s látkami. 

V případě vzniku požáru se okamžitě pokoušejí pracovníci zvládnou požár vlastními silami. 

Jiný pracovník volá hasičský záchranný sbor (HZS) na čísle 150. Staveniště musí být pro zásah 

připraveno před příjezdem HSZ. Městská část Maloměřice Obřany spadá do hasebního obvodu 

stanice Brno-Lidická s dojezdovou vzdáleností 12 min. 

9. PLÁN BOZP 

Podrobný plán BOZP je zpracován v samostatné kapitole „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi.“ Stavba naplňuje požadavky pro určení koordinátora a zpracování plánu 

BOZP, neboť na se na stavbě bude pohybovat více zhotovitelů a bude se zde vyskytovat rizikové 

práce, dle Zákona č. 309/2006 Sb. Zadavatel je povinen tuto kompetentní osobu zajistit. Dále musí 

oznámit zahájení prací na stavbě na oblastní inspektorát práce (OIP), Milady Horákové 3, Brno – 

Černá pole 602 00. Musí tak učinit nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Pokud 

dojde ke změnám údajům obsažených v oznámení inspektorátu, je zadavatel povinen tyto 

informace neprodleně aktualizovat.  

10. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život ani zdraví osob a nepřekračovala 

požadované limity zvláštních předpisů. Objekt je navržen tak, aby bylo možno jej užívat bez rizika 

úrazu. 

Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby (hlukem, pohybem mechanizace 

atd.). Likvidace odpadů ze stavby, jejich množství, místo skládky a způsob likvidace a recyklace 

stavební sutě řeší v průběhu výstavby zhotovitel a dokladuje při kolaudaci. Zdravotní nezávadnost 

všech materiálů použitých při výstavbě bude doložena příslušnými atesty státních zkušeben. Velký 

zřetel se klade na únik látek do podloží (podzemní vody), na stavbě je nutné zřizovat opatření. 
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1. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ STUDIE 

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:  Bytový dům Fryčajova 

Místo stavby:  Brno, Fryčajova 124 

   k. ú. 612553 Obřany, č. p. 1366, 1367/1 

Účel:   budovy pro bydlení 

Stavebník (Investor): PRORES s.r.o., Křepice 329, 691 65 Křepice 

 IČO: 47911603 

Projektant: ateliér A77 ARCHITEKTI, ateliér Dukelská 89, 614 00 Brno 

 Klára Šemberková, Masarykova 226, Nové Město na Moravě 592 31 

Základní parametry: Plocha pozemku:    491 m2 

Zastavěná /užitná plocha:     333 m2/331 m2 (SO01) 

Obestavěný prostor:     2 777 m3 

Počet podlaží:      tří až čtyř podlažní, 1S, 2 - 3NP 

1.2. CHARAKTERISTIKA POZEMKU, PRŮZKUM LOKALITY 

Stavební pozemek se nachází v městské části Brno-Obřany na ulici Fryčajova. Z hlediska 

majetkoprávních vztahů bude objekt rozdělen dle vlastnických práv budoucích vlastníků bytových 

jednotek, po dobu výstavby je majetkem investora. Stavba bude realizována na pozemku určeném 

ke stavbě. V prostoru plánované výstavby se dříve nacházel dožívající objekt RD, který byl určen 

k demolici z důvodu nevyhovujícího stavu.  

Hladina podzemní vody se nachází bezpečně pod úrovní základové spáry. Radonovým 

průzkumem byl stanoven střední radonový index. 

1.3. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ – KONCEPCE ZS 

Pozemek (odpovídá téměř ploše staveniště) má podlouhlý obdélníkový tvar, stavební 

objekt kopíruje jeho tvar. V zadní části zahrady severovýchodně prudce stoupá do svahu, kde je 

pozemek ohraničen stávajícím oplocením. Severní strana pozemku sousedí s obecním pozemkem, 

který je hustě zarostlý křovinami a stromy. Z JV a SV strany jsou přilehlé stěny stávající řadové 

výstavby, tj. stavba se nachází v proluce. Z JZ strany objekt přiléhá k chodníku se sjezdem na místní 

komunikaci. Pozemek je již zbaven původního objektu RD, nenachází se zde jiné objekty. 

Vzhledem k situaci umístění stavby není na pozemku prostor pro zbudování objektů a 

ploch zařízení staveniště. Tento problém je vyřešen dočasným záborem pozemku ve vlastnictví 

města Brno-Obřany p. č. 81/9. Dočasné zábory a staveniště budou chráněny před vstupem 

nepovolaných osob montovaným oplocením o min. výšce 1,8 m.  

Staveniště je přístupné pouze ze JZ strany z hlavní ulice Fryčajova. Pro přístupovou 

komunikaci bude zpracován projekt DIO a zajištěna přechodná úprava provozu, nově tak bude 

platit i zákaz parkování v blízkosti staveniště. 

Plocha staveniště je pro úsporu nákladů tvořena hutněným recyklátem v celé ploše. 

Nedojde tak k rozbahnění staveniště a znečištění místních komunikací, zároveň bude tato plocha 

v minimální míře využita i jako skladovací. Celé staveniště, poté budoucí stavba, bude po celou 

dobu výstavby řádně odvodněno komplexním drenážním systémem do dešťové kanalizace přes 

revizní šachtu.  
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1.4. ČLENĚNÍ PROJEKTU NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

Stavba tvoří jeden stavební objekt bez technických a technologických zařízení. 

SO 01 Hlavní stavební objekt – členění:  Uliční budova    

       Dvorní budova 

IO 01 Hrubé terénní úpravy – zajištění svahu 

IO 02 Přípojka vody 

IO 03 Přípojka splaškové kanalizace 

IO 04 Přípojka dešťové kanalizace 

IO 05 Přípojka NN 

IO 06 Přípojka plynovodu 

IO 07 Komunikace a zpevněné plochy 

1.5. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH ETAP 

Stavba tvoří jeden stavební objekt rozdělený na uliční a dvorní křídlo, které je vzájemně 

propojeno. Konstrukční systém objektu je kombinovaný. Suterén tvoří monolitický železobetonový 

skelet a ostatní podlaží stěnový zděný konstrukční systém.  

1.5.1. HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

Nejprve bude provedeno zajištění svahu v zahradě hřebíkovou stěnou s šikmou stěnou ze 

stříkaného betonu ve třech úrovních. 

Objekt je založen na základových pasech tak, aby kopíroval hloubku základové spáry 

sousedících objektů. V opačném případě budou nejprve zajištěny stávající základy přibetonováním 

či dozdívkou.  

V rámci hrubé stavby budou také zbudovány suterénní železobetonové stěny. Za nimi bude 

proveden postupný zásyp s hutnění jednak zásypovou zeminou a v blízkosti konstrukcí štěrkodrtí. 

Spodní stavba bude izolována tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu a asfaltovými 

modifikovanými pásy přitavovány ve dvou vrstvách zejména proti tlakové vodě. Mezi konstrukci a 

zásyp bude umístěna nopová fólie. 

1.5.2. HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

Konstrukční systém je navržen jako stěnový obousměrný s převážně zděnými nosnými 

stěnami. Obvodové stěny jsou z keramických tvárnic Porotherm P+D, suterénní zdivo z betonových 

tvárnic. Stěny přilehlé ke svahu jsou monolitické železobetonové a garážový prostor je lokálně 

podepřen dvěma monolitickými železobetonovými pilíři. 

Vnitřní nosné konstrukce jsou různé dle návrhu konstrukčního systému a to, 

železobetonové monolitické z betonových tvárnic nebo z keramických tvárnic Porotherm P+D. 

Mezibytové příčky jsou kvůli akustice z keramických tvárnic typ AKU.  

Překlady jsou buď keramické nebo železobetonové dle charakteru svislé konstrukce. Stropy 

jsou železobetonové monolitické prostě uložené na nosné stěny nebo s přeceňujícími průvlaky, dle 

statického návrhu. Každé patro je po obvodu ztuženo železobetonovým věncem.  

Veškerá schodiště v objektu jsou železobetonová monolitická. V objektu se nenachází výtah 

a není bezbariérový. 
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1.5.3. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Uliční budova je zastřešena sedlovou střechou se dvěma pultovými vikýři a opláštěna 

pálenou taškou. Střecha nad dvorní budovou je jednoplášťová tvořená z tepelněizolačních 

spádových klínů a hydroizolační fólie pro přitížené střechy, střecha je přitížena kačírkem. 

Dešťové vody z objektu budou zadržovány v retenční nádrži pod suterénem objektu. 

Bezpečnostní přepad bude zaústěn do veřejné dešťové kanalizace. 

Skladba střešní konstrukce krovu – Uliční budova (nad neobytnou/obytnou místností): 

• dřevěné pobití, tl. 25 mm / 2x SDK desky Knauf na roštu, tl. 35 mm 

• parotěsná fólie / dřevěný rošt + minerální vata + parotěsná fólie, tl. 50 mm 

• tepelná izolace ROCKWOOL ROCKMIN mezi krokvemi, tl. 180 mm 

• dřevěný záklop, tl. 20 mm 

• tepelná izolace ROCKWOOL ROCKMIN na bednění, tl. 100 mm 

• kontralatě 50/30 mm na kovových drážkách 

• pojistná difúzní hydroizolační fólie 

• laťování 50/30 

• střešní krytina – taška pálená 

Skladba střešní konstrukce vikýře – Uliční budova (nad obytnou místností): 

• 2x SDK desky Knauf na roštu, tl. 35 mm 

• parotěsná fólie / dřevěný rošt + minerální vata + parotěsná fólie, tl. 50 mm 

• tepelná izolace ROCKWOOL ROCKMIN, tl. 180 mm 

• krokve/kleštiny 

• parotěsná zábrana 

• tepelná izolace ROCKWOOL ROCKMIN na bednění, tl. 120 mm 

• kontralatě, tl. 50 mm (vzduchová mezera) 

• dřevěný záklop OSB desky 

• separační vrstva hydroizolace 

• střešní krytina drážková z pozinkovaného plechu 

Skladba střešní konstrukce ploché střechy – Dvorní budova. 

• 2x SDK desky Knauf na roštu, tl. 35 mm 

• dřevěná trámová stropní konstrukce 

• dřevěný záklop, tl. 25 mm 

• parotěsná zábrana 

• drenážní systém, vtoky, pojistné přepady 

• spádově klíny z polystyrenu, tl. 50–100 mm 

• EPS pěnový polystyren, tl. 260 mm 

• hydroizolační fólie Fatrafol pro přitížené střechy 

• drenážní vrstva – nopová fólie 

• separační vrstva – geotextílie 500 g/m2 

• stabilizační vrstva – kačírek 
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1.5.4. PROCESY VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ 

Příčky, šachty, předstěny 

Vnitřní bytové příčky samostatně stojící budou provedeny z keramických tvarovek tloušťky 

150 mm, mezi-bytové příčky pak z keramických tvarovek AKU tloušťky 200 mm. 

V koupelnách a místnostech WC budou provedeny přizdívky pro skrytí instalací. Průběžně 

po patrech pak budou vyzděny šachty v cihel plných pálených. 

Výplně otvorů 

Okna, vstupní dveře do domu i bytů a prosklená stěna v 1S budou plastové s 

tepelně izolačním dvojsklem. Součástí oken jsou vnitřní žaluzie.  

Vjezd do garážového prostoru bude uzavřen rolovacími vraty na čip, která budou osazena 

do ocelového rámu. 

Domovní rozvody inženýrských sítí 

V objektu budou vedeny rozvody do jednotlivých bytů z hlavních přípojek, jedná se o 

slaboproud, silnoproud, vnitřní plynovod, vnitřní kanalizace, rozvody ÚT a vnitřní vodovod. Pro 

výrobu tepla pro vytápění a ohřev TUV je navržen plynový kotel o výkonu 26,0 kW, ten bude 

umístěn v každé bytové jednotce samostatně. 

Omítky vnitřní 

Omítky vnitřní jsou vápenocementové se základním špricem pro dobré přilnutí omítky 

k podkladu. Venkovní omítka je odolná proti povětrnostním vlivům natažená na penetrační nátěr 

a perlinku. Na přechodu mezi různými materiály podkladu a v místech rohů otvorů (okna, dveře) 

bude omítka vyztužena síťovinou, aby nedocházelo k tahovým trhlinám. Všechny přístupné rohy 

(okenní a dveřní otvory, rohy místností) budou opatřeny kovovými rohovými omítkovými profily 

v návaznosti na výplně otvorů pak budou opatřeny APU lištami. 

Součástí stavebních prací je i provedení trubkování a drážek pro rozvody slaboproudu, 

silnoproudu, ZTI a ÚT dle jejich požadavků, včetně zpětného zapravení. 

Betonové stěny v prostoru garáže zůstanou neomítnuté, povrch tvoří pohledový beton. 

Podlahy 

V garážovém prostoru bude provedena pouze spádová betonová deska vyztužená KARI 

sítěmi. Tato plocha bude opatřena ochranným uzavíracím nátěrem, který je odolný vůči ropným 

látkám. 

V obytných prostorech jako jsou obývací pokoje, ložnice a dětské pokoje jsou navrženy 

hrubé podlahy v následující skladbě: 

• kročejová izolace ROCKWOOL STEPROCK 60 mm s prostorem pro rozvody 

• separační PE fólie 

• litý cementový potěr, tl. 80 mm (dovážen z betonárny v mixu) 

V ostatních místnostech jako jsou koupelny, kuchyně, chodby, společné prostory mimo 

přízemního podlaží je navržena následující skladba hrubé podlahy: 

• kročejová izolace ROCKWOOL STEPROCK 60 mm s prostorem pro rozvody 

• separační PE fólie 

• litý cementový potěr, tl. 75 mm (dovážen z betonárny v mixu) 

• samonivelační hydroizolační stěrka, tl. 2 mm 
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V přízemí uličního křídla je navržena následující skladba hrubé podlahy pro společné 

prostory a sklepní kóje: 

• štěrková hutněná vrstva, 250 mm (již zhotoveno v rámci hrubé stavby) 

• podkladní betonová mazanina s vloženou KARI sítí, 100 mm (již zhotoveno) 

•  separační PE fólie 

• fóliová PVC hydroizolace 

• separační PE fólie 

• extrudovaný polystyren XPS 100 mm 

• separační PE fólie 

• anhydridový potěr s dilatací, 37 mm 

Konstrukce ze sádrokartonu 

Obě skladby střešních konstrukcí jsou navrženy s dvojitou vrstvou sádrokartonového 

podhledu. Sádrokartony musí být vzhledem k požární bezpečnosti protipožární. Desky budou 

montovány na vodorovné a šikmé plochy opatřené dřevěným roštem. Ten je připevněn ke krokvím 

pomocí ocelových prvků (viz střešní konstrukce). 

Nášlapné vrstvy podlah, obklady  

Na schodišťové stupně bude keramická dlažba lepena přímo na dosanovaný povrch. Na 

schodišťových mezipodestách bude provedeno zalití betonovou mazaninou, až na tento povrch 

bude lepena keramická dlažba. Stěny podél schodišť budou opatřeny soklem z keramického 

obkladu. Mezi soklem a stupni bude mezera vyplněná průžným omyvatelným silikonem nebo 

tmelem.  

Ve společných prostorách, chodbách, schodištích, koupelnách je navržena keramická 

dlažba lepená na 3 mm vrstvu flexibilního lepidla. V obytných místnostech (ložnice, pokoj, kuchyně) 

je laminátová podlaha kladená na pěnovou izolační vrstvu Mirelon v tloušťce 2 mm. 

Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou použity přechodové lišty. Keramické 

dlažby a obklady budou opatřeny systémovými kovovými lištami. Rohy budou opatřeny lištami, 

kouty pak silikonovým tmelem, dobře čistitelným a s odolností proti čistícím prostředkům. 

Malby a nátěry 

Všechny stěny budou opatřeny kvalitní disperzní otěruvzdornou prodyšnou malbou. 

Všechny prostory budou vymalovány bílou barvou, případné změny je možné provést na žádost 

zákazníka. U sádrokartonových podhledů budou nejprve zatmeleny spáry a poté bude celá plocha 

opatřena otěruvzdornou malbou bílé barvy. 

Obvodový plášť 

Fasáda obou křídel je řešena kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Součástí tohoto 

uceleného systému bude i fasádní omítka, včetně spodních vrstev a kotvení, zakládacích lišt, 

rohových lišt apod. 

Venkovní omítka je odolná proti povětrnostním vlivům natažená na penetrační nátěr a 

perlinku. Na žádost investora budou omítky silikonové s velikostí zrna 1,5 mm, probarvené 

z výroby dle vzorníků RAL. Budou požité dvě barevné kombinace RAL 1013 a RAL 7026. Vzhled 

fasády je dán návrhem architekta (viz pohledy). Fasádní omítky budou prováděny vždy na jednu 

ucelenou plochu v jednom záběru, aby nebyly jednotlivé pracovní záběry na pohled patrné a došlo 

k vizuálnímu propojení ještě měkkých záběrů omítek mezi sebou. 
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Stejným způsobem budou zatepleny stěny a stropy v garážovém prostoru pěnovým 

polystyrenem EPS tl. 180 mm, které jsou v kontaktu s vytápěnými prostory, tj. zateplení pod 

stropem 1NP dvorního křídla. 

Vnější úprava povrchů 

Na terasách nad garážovým nevytápěným prostorem v prvním nadzemním podlaží 

(místnost 1.09, 1.15, 1.19) je navržena následující skladba konstrukce: 

• monolitická spádová vrstva 

• separační geotextílie 

• hydroizolační fólie Fatrafol pro přitížené střechy 

• separační geotextílie 

• drenážní nopová fólie 

• 2x separační geotextílie 500 g/m2 

• drcené kamenivo 8/16, 100 mm 

• ložní vrstva, 30 mm 

• betonová dlažba, 40 mm 

Na terasách nad obytným prostorem v druhém a třetím nadzemním podlaží (místnost 2.07, 

3.07) je navržena následující skladba konstrukce: 

• anhydridová spádová vrstva, 5-15 mm 

• parotěsná zábrana 

• XPS pěnový polystyren 180 mm 

• hydroizolační fólie Fatrafol pro přitížené střechy 

• separační geotextílie 

• drenážní nopová fólie 

• 2x separační geotextílie 500 g/m2 

• drcené kamenivo, 2-4 mm 

• betonová dlažba, 40 mm 

Na terasách nad rostlým terénem v druhém a třetím nadzemním podlaží (místnost 2.15, 

3.08) je navržena následující skladba konstrukce: 

• zhutněná pláň 

• drcené kamenivo 8/16, 150 mm 

• ložní vrstva, 30 mm 

• betonová dlažba, 60 mm 

Zpevněné plochy před objekt, podlaha v místnosti na popelnice a vjezd do objektu je 

navržen v následující skladbě: 

• zhutněná pláň 

• štěrkopísek 0/8, 100 mm 

• drcené kamenivo 16/32, 200 mm 

• drcené kamenivo 8/16, 150 mm 

• ložní vrstva, 30 mm 

• betonová dlažba, 60 mm 
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Zámečnické a klempířské práce 

Na terasy, balkony a přechodový můstek mezi křídly objektu bude namontováno nerezové 

zábradlí, tedy materiál odolný vůči korozi a nepříznivým klimatickým vlivům. Ve schodišťovém 

prostoru budou osazena ocelová madla a zábradlí. Tyto konstrukce budou ošetřeny syntetickým 

nátěrem. 

Střechy vikýřů, atiky, napojení teras na stěny, napojení objekt na sousední objekty, komíny 

apod. budou oplechovány z pozinkovaného. Tyto plochy budou podloženy dřevěnými deskami. 

Zařizovací předměty, vnitřní dveře 

Byty jsou zařízeny standartním vybavením a to, kuchyňským koutem s vestavěnými 

spotřebiči, vestavěnými skříněmi a ZTI (WC, umyvadlo, vana nebo sprchový kout). 

Interiérové dveře budou dřevěné plné z překližky s povrchovou úpravou z fólie a osazeny 

do dřevěných obložkových zárubní. V bytech jsou také navržené dveře dřevěné posuvné, včetně 

systémového pouzdra k zazdění do příčky tloušťky 150 mm. 

2. STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

2.1. ZEMNÍ PRÁCE A ZAJIŠTĚNÍ SVAHU 

2.1.1. PRACOVNÍ POSTUP 

• vytyčení jednotlivých etap odkopu svahu s vytvořením pracovní plošiny 

• provedení vrtů v šikmém svahu v 1. úrovni 

• umístění ocelových prutů včetně aplikace cementové zálivky ihned po vyvrtání 

• položení a zajištění separační geotextílie a nopové fólie, zavěšení KARI sítí a 

ocelových závlačí, zajištění krytí výztuže 

• aplikace první vrstvy stříkaného betonu 

• zavěšení druhé vrstvy KARI sítí, zajištění krytí výztuže 

• aplikace druhé vrstvy stříkaného betonu 

• stejné opakování pro 2. a 3. úroveň hřebíkové stěny 

• snížení úrovně zemní pláně výkopy rýh pro základové pasy, retenční nádrž a 

základové pasy nejprve podél stávajících konstrukcí částečně strojně a částečně 

ruční výkop a podkop, poté vnitřní výkopy směrem od zahrady k ulici 

• hutnění pláně a štěrkových vrstev 

• zásypy za železobetonovými stěnami z bádie včetně hutnění (viz zakládání) 

2.1.2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

• 1x geodet 

• 1x vrtmistr a strojník kráčivého rypadla 

• 1x řidič nákladního automobilu Tatra 

• 3x železář 

• 2x betonář 

• 4x pomocný pracovník na zemní práce 
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2.1.3. SESTAVA MECHANIZACE 

• geodetická souprava s nivelačním přístrojem a totální stanicí 

• 1x kráčivé rypadlo 

• 2x nákladní automobil 

• 1x vrtná souprava na rypadlo 

• 1x torkretovací stroj řady 

• 1x mobilní vzduchový kompresor 

• 1x vibrační pěch 

• 1x vibrační deska 

2.1.4. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Pro tuto etapu je zpracován samostatný kontrolní a zkušební plán formou souhrnné 

tabulky v kapitole „Kontrolní a zkušební plán“ této práce. 

2.1.5. BOZP 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Příloha č. 1 I. Požadavky na zajištění staveniště 

 II. Zařízení pro rozvod energie 

 III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 II. Stroje pro zemní práce 

 III. Míchačky 

 VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

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

XV. Přeprava strojů 

Příloha č. 3 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 

  VI. Svahování výkopů 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 
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2.2. ZAKLÁDÁNÍ 

2.2.1. PRACOVNÍ POSTUP 

• kontrola předchozích prací, umístění a geometrie výkopů 

• vytyčení základových konstrukcí 

Základové pasy a patky 

• ruční dočištění základové spáry 

• betonáž základových konstrukcí podél stávajících konstrukcí, případné bednění 
v místech rozšíření základu pod stávající základ 

• betonáž podkladních betonů rýh a šachet 

• armování a bednění železobetonových konstrukcí – patky, retenční nádrž 

• betonáž vnitřních základových konstrukcí 

• podkladní betonová deska z prostého betonu 

Železobetonové monolitické stěny a desky – spodní stavba dvorní budovy 

• dilatace sousedních objektů pomocí EPS a separační fólie 

• armování a bednění svislých a vodorovných základových konstrukcí 1S dvorní 
budovy, při provádění výztuže je nutné dbát na krytí výztuže (použití distančních 
prvků), v případě oboustranného bednění bude zbudována nejprve jedna strana 
bednění, poté vyarmována konstrukce a poté postavena dvuhá strana bednění 

• betonáž svislých konstrukcí by měla proběhnout co nejdříve po dokončení a 
dotažení bednění, aby nedošlo k jeho znečištění; v případě jednostranného 
bednění bude stanoven specifický postup betonáže s technologickými pauzami 
s ohledem na hydrostatický tlak 

• betonáž svislých konstrukcí bude provedena za pomoci bádie, je to vhodnější 
vzhledem k délce a charakteru betonáže, která vyžaduje časté technologické pauzy 

• odbednění stěn po technologické pauze, hydroizolace vodorovná a svislá 
s přitavením ve dvou vrstvách, lepení tepelné izolace, kotvení nopové fólie a 
postupný zásyp s hutněním za stěnami 1S 

• obdobný postup pro železobetonové desky a stěny 1NP a 2NP včetně zásypů 

Betonová deska 1S 

• vodorovná hydroizolace stavby přitavená na podkladní beton 

• dovyztužení betonové desky KARI sítí v místním namáhání (tj. rohy, sloupy, styk 
dvou konstrukcí) a betonáž betonové desky v 1S pod garážovou plochou 

2.2.2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

• 1x geodet 

• 3x železář 

• 3x tesař 

• 3x betonář 

• 4x pomocný pracovník 

• 2x řidič autodomíchávače 

• 1x řidič autočerpadla 

• 1x jeřábník věžového jeřábu 
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• 1x řidič nákladního automobilu TATRA 

2.2.3. SESTAVA MECHANIZACE 

• geodetická souprava s nivelačním přístrojem a totální stanicí 

• 1x věžový jeřáb 

• 1x nákladní automobil TATRA 

• 1x autočerpadlo 

• 2x autodomíchávač 

• 1x bádie 

• 3x ponorný vibrátor 

• 1x vibrační lišta 

• 1x vibrační pěch 

2.2.4. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Pro tuto etapu je zpracován samostatný kontrolní a zkušební plán formou souhrnné 

tabulky v kapitole „Kontrolní a zkušební plán“ této práce. 

2.2.5. BOZP 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

Příloha č. 1 I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Příloha č. 2 I. Obecné požadavky ba obsluhu strojů 

III. Míchačky 

IV. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

V. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 

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

Příloha č. 3 I. Skladování a manipulace s materiálem 

  IX. Betonářské práce a práce související 

  IX.1 Bednění 

  IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

  IX.3 Odbedňování 

  IX.5 Práce železářské 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 
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2.3. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

2.3.1. PRACOVNÍ POSTUP 

• Kontrola kvality předchozích prací, tedy základových pasů, základových stěn spodní 
stavby dvorní budovy a jiných podkladů 

• Svislé konstrukce 1S započnou po dokončení svislých monolitických konstrukcí 
spodní stavby 1NP 

Monolitické železobetonové stěny a sloupy – vnitřní 

• provedení jedné strany systémového bednění se zajištěním stability, je třeba dbát 
na kvalitu a čistotu bednících desek 

• armování stěn a sloupů do otevřeného bednění se zajištěním stability, je třeba dbát 
na zajištění krytí výztuže 

• provedení druhé strany bednění, dotažení a zajištění těsnosti bednění (zejména 
v patě bednění), vyčištění bednění před betonáží 

• betonáž svislých konstrukcí za pomoci bádie, nejedná se o velké objemy prací jako 
v případě stropních konstrukcí, využití autočerpadla je v tomto případě neefektivní 

• ošetřování betonu po betonáži, odbednění po dodržení technologické pauzy 

Zděné nosné konstrukce 

• kontrola provedení předchozích prací, tedy monolitických podkladních a stropních 
konstrukcí 

• vyznačení polohy nosných konstrukcí a otvorů na podklad 

• určení největší výškové nerovnosti podkladu a podle ní stanovení výšky maltového 
lože 

• založení tvárnic v rozích obvodových zdí, nivelace a upravení případných nerovností 

• natažení provázku mezi znivelované rožky a určení roviny pro zdění, vyzdění první 
řady cihel a kontrola pomocí vodováhy v podélném a příčném směru 

• zdění dalších řad, vždy nejprve založeny rohy  

• po celou dobu zdění dodržovat a kontrolovat správnou vazbu zdiva a rovinnost a 
svislost pomocí vodováhy 

• osazení keramických překladů do lože ze zdící malty ve směru šipek uvedených na 
překladu, v obvodovém zdivu osazen z vnější strany pouze jeden překlad, následuje 
vrstva polystyrenu a poté další překlady (sestava překladů se přichytá před 
osazením a zafixuje dostatečně pevným rádlovacím drátem)  

2.3.2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Monolitické železobetonové stěny a sloupy – vnitřní 

• 2x řidič autodomíchávače 

• 1x řidič nákladního automobilu 

• 1x jeřábník věžového jeřábu 

• 3x tesaři 

• 3x železáři 

• 3x betonáři 

• 4x pomocní pracovníci 
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Zděné nosné konstrukce 

• 1x řidič nákladního automobilu 

• 1x jeřábník 

• 3x zedník 

• 2x pomocný pracovník 

2.3.3. SESTAVA MECHANIZACE 

Monolitické železobetonové stěny a sloupy – vnitřní 

• 1x nivelační přístroj 

• 2x autodomíchávač 

• 1x věžový jeřáb 

• 3x ponorný vibrátor 

• 1x nákladní automobil 

Zděné nosné konstrukce 

• 1x nivelační přístroj 

• 1x věžový jeřáb 

• 1x nákladní automobil 

• 1x míchačka 

2.3.4. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Pro tuto etapu je zpracován samostatný kontrolní a zkušební plán formou souhrnné 

tabulky v kapitole „Kontrolní a zkušební plán“ této práce. 

2.3.5. BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

Příloha č. 1 I. Požadavky na zajištění staveniště 

  II. Zařízení pro rozvod energie 

  II. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

  III. Míchačky 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

IX. Vibrátory 

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

XV. Přeprava strojů 

Příloha č. 3 I. Skladování a manipulace s materiálem 

  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 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 

2.4. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE A SCHODIŠTĚ 

2.4.1. PRACOVNÍ POSTUP 

• sestavení bednění stropní konstrukce dle bednícího plánu včetně zřízení ochrany 
volných okrajů pomocí zábradlí 

• ošetření povrchu bednění desek odbedňovacím olejem 

• uložení distančních prvků pro stropní konstrukce, rozmístění výztuže dolní vrstvy, 
rozmístění a pevné ukotvení kozlíků pro vyvázání horní vrstvy výztuže tak, aby byla 
stabilní i v průběhu betonáže 

• betonáž průvlaků, věnců a překladů pomocí autočerpadla či bádie dle etapy, 
hutnění ponornými vibrátory 

• betonáž samotné stropní konstrukce a hutnění vibrační lištou 

• ošetřování a technologická pauza 

• částečné odbednění konstrukce, ponechání hlavních stojek do úplného vytvrzení 
betonu, aby nedošlo k průhybu konstrukce např. skladováním materiálu 

• montáž klasického bednění dvouramenných schodišť  

• armování schodiště s napojením na vytrnování ze stropní konstrukce, podesta 
bude provázána s vylamovací výztuží, popř. s vytrnováním ze ztužujícího věnce 

• úplné odbednění a odstojkování stropní konstrukce po dosažení požadované 
pevnosti bez možnosti dalšího dotvarování vlivem zatížení materiálem 

2.4.2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

• 2x řidič autodomíchávače 

• 1x řidič nákladního automobilu 

• 1x řidič autočerpadla 

• 1x jeřábník věžového jeřábu 

• 3x tesař 

• 3x železář 

• 3x betonář 

• 4x pomocný pracovník 
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2.4.3. SESTAVA MECHANIZACE 

• 1x nivelační přístroj 

• 1x křížový laser 

• 2x autodomíchávač 

• 1x věžový jeřáb 

• 3x ponorný vibrátor 

• 2x vibrační lišta 

• 1x nákladní automobil 

2.4.4. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Pro tuto etapu je zpracován samostatný kontrolní a zkušební plán formou souhrnné 

tabulky v kapitole „Kontrolní a zkušební plán“ této práce. 

2.4.5. BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

Příloha č. 1 I. Požadavky na zajištění staveniště 

  II. Zařízení pro rozvod energie 

  II. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

  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 

Příloha č. 3 I. Skladování a manipulace s materiálem 

  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 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX. Přerušení práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 
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2.5. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

2.5.1. PRACOVNÍ POSTUP 

Uliční budova: 

• vyvázání střešní konstrukce krovu uliční budovy – ukotvení pozednic k věncům, 

uložení vaznic, montáž krokví (plná vazba), krokviček vikýřů, zavětrování dřevěným 

záklopem 

• interiér – montáž dřevěného roštu, vložení minerální vaty mezi krokve do roštu, 

natažení a upevnění parotěsné fólie  

• montáž kovových držáků na bednění v rastru (šířka tepelně izolační desky), 

položení tepelné izolace na bednění, kontralatě podél krokví na kovové držáky 

• sedlová střecha – natažení a připevnění difúzně otevřené hydroizolační fólie a 

provedení detailů, přibití kontralatí, oplechování okrajů a u stěn a položení střešní 

krytiny z pálených tašek 

• montáž klempířských prvků – žlabové háky šroubované ke krokvím z boční strany 

se spádem, připevnění podokapních žlabů, žlabových kotlíků, svodných kolen, 

kotvy pro objímky svodu do zdiva (svodné žlaby budou montovány až po finálním 

dokončení fasády, do té doby budou ke svodným kolenům napojeny dočasné 

neperforované drenážní trubky z PVC) 

• montáž SDK podhledů na dřevěný rošt 

Dvorní budova: 

• montáž dřevěného trámového stropu nad 3NP s dřevěným záklopem 

• montáž parozábrany včetně opracování detailů prostupů a vytažením na atiku 

• pokládka spádových klínů dle kladečského plánu, vzájemné spojení jednotlivých 

vrstev lepením, instalace střešních vtoků a pojistných přepadů 

• pokládka tepelné izolace ve dvou vrstvách s přilepením a kotvením hmoždinkami; 

musí se bát na prostřídání spár jednotlivých vrstev, aby nedocházelo k lokálnímu 

zatékání do souvrství střešní konstrukce 

• montáž povlakové fóliové PVC hydroizolace, svařování horkým vzduchem a 

provedení detailů kolem prostupů a rohů; musí se dbát na čistotu a suchost 

svařované plochy a přesahy spojů, nejprve se lehce bodově svaří a vypnou, po 

kontrole se vytvoří průběžné vodotěsné spoje 

• provedení svislé tepelné izolace atiky, na tuto vrtvu bude vytažena svislá fóliová PVC 

izolace 

• položení drenážní nopové fólie (nopy dolů – zadržování a odvod vody) a přetažení 

separační geotextílií 

• tyto vrstvy budou přitíženy kačírkem za pomoci bádie 
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2.5.2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

• 1x jeřábník 

• 1x řidič nákladního automobilu 

• 4x tesaři 

• 4x izolatéři 

• 4x pomocní dělníci 

• 2x klempíři 

• 1x subdodavatel tepelná izolace střech 

2.5.3. SESTAVA MECHANIZACE 

• 1x věžový jeřáb 

• 1x nákladní automobil 

• 1x svařovací automat 

2.5.4. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Pro tuto etapu je zpracován samostatný kontrolní a zkušební plán formou souhrnné 

tabulky v kapitole „Kontrolní a zkušební plán“ této práce. 

2.5.5. BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

Příloha č. 1 I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Příloha č. 2 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

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

Příloha č. 3 I. Skladování a manipulace s materiálem 

  XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: 

 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 VI. Práce na střeše 

 VII. Dočasné stavební konstrukce 

 VII. Shazování předmětů a materiálu 

 IX. Přerušení práce ve výškách 

 XI. Školení zaměstnanců 

2.6. PRÁCE VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ 

2.6.1. PRACOVNÍ POSTUP 

Dokončovací práce – interiér 

• osazení vnějších výplní otvorů a pouzder zasouvacích dveří 

• příčky z keramických tvárnic včetně rozvodů a prostupů 
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• domovní rozvody inženýrských sítí se zazděním šachet a přizdívkami 

• vnitřní omítky – cementový postřik (špric), montáž pomocné výdřevy, jádrová 

omítka a vrchní štuková vrstva, do omítky vetřená tahová síťovina (perlinka) a rohy 

budou ošetřeny lištami 

• hrubé podlahové konstrukce včetně rozvodů IS, veškeré lité plochy budou 

dilatovány od svislých konstrukcí vložením izolace Mirelon v tloušťce alespoň 

3 mm; při překládání jednotlivých vrstev tepelné izolace se musí dbát na prostřídání 

spár desek, aby nedocházelo k lokálnímu oslabení 

• montáž sádrokartonových podhledů včetně rozvodů na hotovou konstrukci střechy 

• nášlapné vrstvy podlah – je vhodné nejprve provést mokré procesy, tedy lepení 

keramické dlažby, laminátové podlahy lze pokládat po dostatečném vysušení 

podkladní vrstvy, aby nedošlo ke znehodnocení podlah 

• osazení zábradelních prvků ve schodišťovém prostoru 

• keramické obklady a sokly 

• malby a nátěry stěn a stropů 

• montáž otopných těles, vestavěného nábytku, předmětů ZTI, vnitřních dveří 

s obložkovou zárubní 

• kompletace slaboproudu 

Dokončovací práce – exteriér 

• provedení kontaktního zateplovacího systému ETICS včetně fasádní omítky z lešení 

• montáž zábradlí v exteriéru, klempířské prvky 

• povrchy teras a zpevněné plochy kolem objektu 

• uzavírací nátěr v garážovém prostoru 

2.6.2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

• 1x řidič nákladního automobilu 

• 1x řidič přepravníku pro silo 

• 3x zedníci 

• 6x omítkáři 

• 6x lešenáři 

• 4x montéři oken a dveří 

• 4x izolatéři 

• 4x sádrokartonáři 

• 4x instalatéři 

• 4x elektrikáři 

• 3x plynaři 

• 6x obkladači 

• 6x podlaháři 

• 2x klempíři 

• 2x topenáři 

• 6x malíři 

• 4x montéři nábytku 

• 4x pomocní pracovníci 
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2.6.3. SESTAVA MECHANIZACE 

• 1x věžový jeřáb 

• 1x autodomíchávač 

• 1x nákladní automobil 

• 1x strojní zařízení na lití podlah 

• 1x strojní omítačka s dopravníkem 

• 1x silo, stavěč a doplňovač sila 

Pro možnost využití věžového jeřábu pro dokončovací práce budou před uličním a dvorním 

křídlem zbudované plošiny z montovaného systémového lešení. Plošiny budou zbudované pro 

2NP uliční budovy a 2. a 3.NP dvorní budovy. Materiál pro 1NP podlaží bude zásobován na terasách 

dle jednotlivých bytů. 

2.6.4. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Vstupní kontrola 

V rámci vstupní kontroly se provádí jako vždy kontrola projektové dokumentace, její 

kompletnost a správnost. V rámci dokončovacích prací je nutné dokumentaci kontrolovat každý 

den, zejména souběh jednotlivých projektů vnitřních rozvodů. Dále se kontroluje připravenost 

staveniště a pracovišť, kontrola BOZP a školení zaměstnanců a kontrola provedených prací, tedy 

hrubé stavby. 

Mezioperační kontrola 

Nejdůležitější mezioperační kontrolou je kontrola klimatických podmínek, která se provádí 

denně. Nejsledovanější hodnotou je teplota a vlhkost a jednotlivé činnosti se musí řídit 

podmínkami v technologickém předpise, které musí stavbyvedoucí hlídat a případně práce 

pozastavit. Práce ve výškách a manipulace s materiálem ve výšce musí být ukončena při snížení 

viditelnosti (mlhy), prudkém dešti, silném větru nad 8 m/s, námraze a jiných nepříznivých 

podmínkách. Vždy se kontroluje způsobilost pracovníků k vykonávání činnosti, namátkově pak test 

na alkohol a o této skutečnosti se sepisuje záznam. Případné sankce za porušení pravidel BOZP se 

řeší předem stanovenými pravidly v SoD. Kontroluje se technický stav mechanizace a zařízení. Při 

každé dodávce se kontroluje materiál dle dodacího listu, dále jeho technický stav, množství a 

požadované vlastnosti. Všeobecně se pak kontroluje provádění veškerých prací dle technického 

listu a pokynů výrobce, či technologického předpisu zhotovitele. 

Výstupní kontrola 

Ve výstupních kontrolách se kontrolují zejména geometrické parametry a požadované 

technické vlastnosti dle platných norem či požadavků investora. Také se kontrolují estetické 

požadavky a kvalita provedení stavebního díla. Výsledkem kontrol vnitřních rozvodů budou 

požadované průkazné zkoušky (např. tlakové zkoušky a těsnost potrubí). U hydroizolaci budou 

provedeny zkoušky vodotěsnosti a jiskrné zkoušky svarů. 
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2.6.5. BOZP 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

Příloha č. 1 I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Příloha č. 2 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

  III. Míchačky 

  V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

  VI. Čerpadla směsi a strojí omítačky 

  VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

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

Příloha č. 3 I. Skladování a manipulace s materiálem 

  IX. Betonářské práce a práce související 

  X. Zednické práce 

  XI. Montážní práce 

  XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

  XV. Malířské a natěračské práce 

  XVI. Sklenářské práce 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: 

 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 III. Používání žebříků 

 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 VI. Práce na střeše 

 VII. Dočasné stavební konstrukce 

 VII. Shazování předmětů a materiálu 

 IX. Přerušení práce ve výškách 

 XI. Školení zaměstnanců 
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1. OBECNÉ INFORMCE O STAVBĚ 

Předmětný bytový dům bude postaven na ulici 

Fryčajova v městské části Brno – Obřany. Dům bude 

postaven v proluce, na pozemku určenému ke stavbě. 

Objekt je rozdělen na uliční budova přiléhající ke stávající 

zástavbě z čelní strany a dvorní budovu, která je zasazena 

do rostlého svahu v zadní zahradě. 

Sousedními objekty je stávající zástavba podél 

místní komunikace a jedná se o rodinné jednopatrové i 

vícepodlažní domy. Ze SV strany pozemek sousedí 

s místním parkem, který je zarostlý křovinami a stromy. 

 Obr. č.  1: Umístění staveniště (orientační) 

2. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Vzhledem k situaci umístění stavby není na pozemku prostor pro zbudování objektů a 

ploch zařízení staveniště. Tento problém je vyřešen dočasnými zábory na pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Brno, místní část Brno-Obřany, p. č. 81/9. Dočasné zábory nebudou oploceny 

v celé délce, protože se zde nachází pouze dočasné objekty, které budou uzamykatelné. Chráněn 

montovaným oplocením bude pouze prostor s rozvaděčem a možným skladováním materiálu. 

Přímo na pozemku bude umístěn pouze věžový jeřáb, jehož základ bude zbudován v rámci 

spodní stavby. Věžový jeřáb bude umístěn mezi uliční a dvorní budovu v místě otvoru ve stropní 

konstrukci nad 1S a nebude tak stát v cestě žádné konstrukci. 

Staveniště je přístupné pouze ze JZ strany z hlavní ulice Fryčajova. Pro přístupovou 

komunikaci bude zpracován projekt DIO a zajištěna přechodná úprava provozu, nově tak bude 

platit i zákaz parkování v blízkosti staveniště. 

Plocha staveniště je pro úsporu nákladů tvořena hutněným recyklátem v celé ploše. 

Nedojde tak k rozbahnění staveniště a znečištění místních komunikací, zároveň bude tato plocha 

v minimální míře využita i jako skladovací. Celé staveniště, poté budoucí stavba, bude po celou 

dobu výstavby řádně odvodněno komplexním drenážním systémem do dešťové kanalizace přes 

revizní šachtu. 

Výkresy zařízení staveniště jsou uvedeny v příloze, a to ve třech etapách pro zemní práce, 

hrubou stavbu a dokončovací práce. 

3. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Vzhledem k tomuto specifickému typu výstavby nebylo možné dimenzovat objekty zařízení 

staveniště na reálný počet pracovníků na stavbě. Objekty zařízení staveniště budou umístěny na 

plochách dočasného záboru mezi místní komunikací a stávající zástavbou. Musí být zpřístupněny 

vjezdy a vstupy do objektů sousedících se stavbou a také bude zachován pás chodníku pro pohyb 

osob. Po dobu výstavby bude přihlédnuto ke snížení oslunění vlivem umístění objektů zařízení 

staveniště. 

Vzhledem k tomu, že jsou dočasné objekty umístěny na ploše dočasného záboru, nebudou 

zřizovány podzemní staveništní přípojky. Buňky tak budou bez přípojky vody a kanalizace, pouze 

napájeny elektrickou energií přes hlavní staveništní rozvaděč, jehož přípojka je vedena od jisticí 

skříň nad zemí v chráničce. 
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3.1. KANCELÁŘE, ŠATNY A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 

V blízkosti staveniště bylo možné umístit jen velmi málo objektů zařízení staveniště, proto 

jsem navrhla pouze malou kancelář pro vedoucí pracovníky, kteří jsou denně na stavbě. Větší 

porady, kontrolní dny a podobné akce vyžadující zasedací místnost budou probíhat v prostorách 

sídla generálního zhotovitele, poté bude následovat prohlídka stavby. 

Stavební buňky budou na staveniště dopraveny v rozloženém stavu na podvalníku nákladního 

automobilu a vykládány hydraulickou rukou na automobilu. Veškeré buňky budou umístěny na 

dřevěné trámové podklady dle návodu dodavatele kontejnerů. 

Stavební buňky a skladové kontejnery budou pronajaty od firmy CONTAINEX, a.s., pobočka 

Brno, Areál Slatina, Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno – Slatina. 

Kancelářský kontejner CONTAINEX 16‘ 

 Užití:   kancelář pro vedoucí pracovníky 

 Počet:   1 kus 

Plocha:   10,51 m2 

 Vnější rozměry: 4885 x 2435 x 2591 mm (š x d x v) 

 Hmotnost:  1,75 tun 

 Okna/dveře:  2x plastové okno s mříží, 1x kovové dveře s petlicí a zámkem 

 Příslušenství:  2x zářivka, vytápění, 2x zásuvka 230 V, vybavení kanceláře 

 

Obr. č.  2: Kancelářský kontejner COINTAINEX 16‘ 
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Šatna – modulový kontejner CONTAINEX 20‘ 

 Užití:   kancelář pro vedoucí pracovníky 

 Počet:   1 kus 

Plocha:   13,13 m2 

 Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2591 mm (š x d x v) 

Hmotnost:  2,05 tun 

 Okna/dveře:  2x plastové okno s mříží, 1x kovové dveře s petlicí a zámkem 

 Příslušenství:  2x zářivka, vytápění, 2x zásuvka 230 V, vybavení šatny 

 

Obr. č.  3: Šatna – modulový kontejner CONTAINEX 20‘ 

 

Jednoduchá montáž dílců bez nutnosti použití 

zvedacího mechanizmu. 

 

 

 

 

Sociální zařízení TOI TOI 

 Užití: mobilní WC s umyvadlem 

 Počet: 2 kusy 

 Plocha: 1,44 m2 

 Vnější rozměry: 1200 x 1200 x 2300 mm (š x d x v) 

 Hmotnost: 82 kg 

 Příslušenství: fekální nádrž 250 l, odvětrávání, 

  pisoár, zrcadlo, umyvadlo 

 Zvláštní vybavení: zásobník na čistou vodu na mytí 

  rukou, osvětlení,  

  zásobník papírových ručníků 

Obr. č.  4: Mobilní WC –  TOI TOI  
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3.2. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ 

3.2.1. SKLADY 

Skladové buňky budou na staveniště dopraveny na podvalníku nákladního automobilu a 

vykládány hydraulickou rukou na automobilu přímo na místo určení dle výkresu ZS. 

Skladový kontejner CONTAINEX LC 9‘ na materiál 

Užití:   skladování spotřebního a menšího materiálu 

 Plocha:   5,84 m2 

 Vnější rozměry: 2770 x 2200 x 2320 mm (š x d x v) 

 Hmotnost:  785 kg 

 Okna/dveře:  bez oken, dvoukřídlá kovová vrata šířky 2 m 

Příslušenství:  1x zářivka, 2x zásuvka, vestavěné regály, kontrola odsávání 

 

 

 

Obr. č.  5: Skladový kontejner CONTAINEX LC 9‘ na materiál 

Skladový kontejner CONTAINEX LC 8‘ na nářadí 

Užití:   skladování nářadí a mechanizace 

 Plocha:   5,36 m2  

 Vnější rozměry: 2438 x 2200 x 2320 mm (š x d x v) 

 Hmotnost:  725 kg 

 Okna/dveře:  bez oken, dvoukřídlá kovová vrata šířky 2 m 

Příslušenství:  1x zářivka, 2x zásuvka, vestavěné regály, kontrola odsávání 

 

Obr. č.  6: Skladový kontejner CONTAINEX LC 8‘ 
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Skladový kontejner na nebezpečné látky s pojistnou vanou 

 Užití:   skladování vodu ohrožujících látek všech tříd 

 Plocha:   2 m2 

 Záchytný objem: 320 litů  

Vnější rozměry: 2165 x 1028 x 2320 mm (š x d x v) 

Hmotnost:  450 kg 

 Okna/dveře:  bez oken, dvoukřídlá kovová vrata šířky 2 m 

Příslušenství:  1x zářivka, vestavěné regály, kontrola odsávání 

 

 

Obr. č.  7: Skladový kontejner na nebezpečné látky s pojistnou vanou 

3.2.2. SKLÁDKY 

Menší skládka na materiál se nachází v prostoru dočasného záboru za stavebními buňkami 

směrem k chodníku. Tato plocha se dá využít pro sladování materiálu do délky 3 m, např. distanční 

prvky, dřevo. 

Na staveništi ani v blízkosti staveniště není prostor pro skladování většího množství 

hlavního stavebního materiálu. Rozhodla jsem se tedy navrhnout plán dodávky materiálových 

zdrojů dle časového plánu a výkazu výměr pro jednotlivé etapy výstavby. Materiál bude dodán na 

stavbu vždy po dokončení předchozích prací a dodržení technologické pauzy. Vyskladňován 

z dopravního prostředku bude za pomocí věžového jeřábu a skladován přímo na určené 

pracoviště, tj. podlaží a křídlo bytového domu. 

3.2.3. OPLOCENÍ 

Na oplocení budou vyvěšeny důležité 

kontakty (záchranná služba, policie, hasiči, 

popř. další jako investor, zhotovitel), kopie o 

rozhodnutí o povolení stavby a všechny 

důležité informační a zákazové značky, které 

je nutné znát před vstupem na staveniště. 

Tyto značky budou počátkem hrubé vrchní 

stavby umístěny přímo na konstrukci u vstupů 

do objektu.  

 
 
 
 Obr. č.  8: Značky umístěné před vstupem 
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Na stavbě bude využito montované oplocení pouze pro zabezpečení prostoru mimo 

pracovní dobu. Vždy bude oplocena hranice staveniště z uliční strany a skladovací plocha u objektů 

zařízení staveniště. Během pracovní doby musí být zachován vjezd a výjezd ze stavby v celé délce 

této hranice pozemku. V zadní zahradě bude ponecháno stávající oplocení z ocelových sloupků a 

pletiva. 

Bude použita varianta plné výplně v tloušťce 3,5 mm, které tvoří úhlové tyče a trubky a 

trapézový plech. Rozměry jednoho pole jsou 3430 x 2000 mm a vzájemně budou propojeny. Pro 

účely této stavby je potřeba zapůjčit celkem 4 dílce. 

3.2.4. STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 

Na staveništi nebudou staveništní komunikace, neboť plocha objektu kopíruje plochu 

pozemku. Pouze v případě zemních prací a základových konstrukcí, tedy do vytvoření souvislé 

betonové vrstvy bude snížena úroveň zemní pláně a vytvořená zhutněná vrstva drceného 

recyklátu. 

Přístup na staveniště bude umožněn ze stávajícího sjezdu z místní komunikace a vjezdu na 

staveniště, popř. do objektu. 

3.2.5. PARKOVIŠTĚ 

Na stavebním pozemku není prostor pro vymezení parkovací plochy, proto budou určené 

plochy pro parkování vozů zaměstnanců a návštěvy stavby. Tato plocha se nachází v úseku 

dočasného zákazu parkování (podélné) u protějšího chodníku. 

Později po dokončení hrubé stavby lze využívat parkovací stání v garážovém prostoru 

objektu.  

3.3. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 

3.3.1. STAVEBNÍ VYSAVAČ KÄRCHER MV5 PREMIUM 

Spotřeba energie: 1100 W 

Objem nádrže:  25 litrů 

Hmotnost:  8,72 kg 

Rozměry:  418 x 382 x 652 mm 

Připojovací kabel: délka 5 m 

 

 

 Obr. č.  9: Stavební vysavač 

 

3.3.1. VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ KÄRCHER K 3 

 Tlak (bar/MPa):  20 – max. 120/2 – max. 12 

 Průtok:   max. 380 l/ hod 

 Příkon:   1600 W 

 Frekvence:  50-60 Hz 

 Hmotnost:  8,53 kg 

 

Obr. č.  10: Vysokotlaký čistič 
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3.3.2. STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ PICOLLO HP311 

Na staveništi budou dva hlavní rozvaděče, jeden 

bude natažen k objektům zařízení staveniště a druhý na 

staveniště ke hraně pravého sousedního objektu. V tomto 

prostoru bude vjezd do garážového prostoru, tento 

rozvaděč zde může být umístěn po celou dobu výstavby až 

do zprovoznění silnoproudu v objektu. Elektroměr bude 

umístěn na jistící skříni. 

Připojení: Přívod 5/32 A 

Zásuvky: 6x 230 V/16 A 

  2x 400 V/16 A 

  2x 400 V/32 A 

Rozměry: 640 x 640 x 1060 mm 

Obr. č.  11: Staveništní rozvaděč Picollo HP311 

3.3.3. ODPADOVÉ KONTEJNERY 

Dva kontejnery na stavební odpad, které 

budou na stavbě k dispozici po celou dobu 

výstavby, jsem umístila na okraj dočasného 

záboru u hlavní komunikace. Kontejnery jsou 

natočeny směrem k místní komunikaci tak, aby je 

bylo možné pravidelně vyvážet. Budou určeny 

vždy pro největší objemy odpadů pro dané etapy 

(např. dřevo, ocel, tepelná izolace). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č.  12: Odpadový kontejner 

 

3.3.4. STOJANY NA ODPADKOVÉ PYTLE 

Po stavbě budou dle potřeby rozmístěny kovové stojany 

na odpadkové pytle s víky. Bude dodrženo třídění odpadu na 

směsný komunální odpad, plast, sklo a papír. Rozlišeny budou 

nálepkou na vrchní straně víka. I ostatní materiál (např. odřezky 

montážní pěny, lepenka) bude pytlován. Dle potřeby bude 

odpad pravidelně vyvážet firma SAKO Brno, a.s., Divize Svoz 

odpadu, Černovická 15, 617 00 Brno. Tato firma má všechna 

potřebná oprávnění pro nakládání s odpady. 

Obr. č.  13: Stojan na odpadkové pytle  
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4. NASAZENÍ MECHANIZACE 

Tabulka č.  1: Nasazení stavební mechanizace 

Stavební mechanizace Datum nasazení Datum ukončení 
Počet dní 
celkem 

Kráčivé rypadlo MenziMuck M520 8.3.2018 25.5.2018 44 dní 

Nákladní automobil TATRA T158, 6x6 8.3.2018 30.10.2018 26 dní 

Minirypadlo Bobcat E26 1.5.2018 9.5.2018 7 dní 

Věžový jeřáb Tumdrehkan 71-EC-B-5 14.5.2018 12.10.2018 151 dní 

Torkrétovací stroj řady SSB 24 DUO 2.4.2018 30.5.2018 9 dní 

Mobilní vzduchový kompresor 2.4.2018 2.4.2018 9 dní 

Autodomíchávač – dle betonárny 1.5.2018 30.11.2018 30 dní 

Autočerpadlo – dle betonárny 5.7.2018 30.11.2018 16 dní 

Vibrační pěch Masalta 2.5.2018 1.8.2018 20 dní 

Vibrační deska Masalta 30.5.2018 1.8.2018 17 dní 

Bádie na kamenivo a beton 11.6.2018 21.8.2018 18 dní 

Stavební míchačka 2.7.2018 30.11.2018 55 dní 

Strojní omítačka PFT G 4 Standard 4.10.2018 30.11.2018 19 dní 

Pneumatický dopravník PFT silomat 4.10.2018 30.11.2018 19 dní 

Nivelační sestava 8.5.2018 22.8.2018 125 dní 

Totální stanice 9.3.2018 8.5.2018 3 dny 

Křížový nivelační laser Bosh 6.7.2018 15.3.2018 181 dní 

Svářečka Telwin Telmig 250/2 30.3.2018 9.8.2018 36 dní 

Plynový hořák s hadicí a PB lahví 31.5.2018 24.8.2018 17 dní 

Ponorný vibrátor/Vibrační lišta 1.5.2018 21.8.2018 29 dní 

Ruční elektrická pila 2.7.2018 3.9.2018 35 dní 

Řezačka obkladů s vykružovákem 13.12.2018 15.1.2018 18 dní 

Řezačka laminátu 30.12.2018 16.1.2018 13 dní 

Instalatérská sada 7.9.2018 3.3.2018 24 dní 

Mechanizace a nářadí, které není uvedeno v tabulce bude na stavbě k dispozici po celou 

dobu výstavby v uzamykatelném skladu. 

5. ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ A ENERGIE 

5.1. ELEKTRICKÁ ENERGIE PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 

Elektrická energie se bude čerpat z nově přeložené přípojky NN. Přípojku zajistí distributor 

elektrické energie a bude vedena zemním kabelem do pojistné a elektroměrové skříně na hranici 

pozemku. Do doby jejího zprovoznění se bude používat benzinová elektrocentrála. 
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Pro potřeby zařízení staveniště a realizaci stavby bude budou od skříně vedeny dvě 

nadzemní přípojky ke staveništním rozvaděčům. Jeden bude zásobovat elektrickou energií objekty 

zařízení staveniště, druhý bude umístěn přímo na staveništi pro věžový jeřáb, nářadí a spotřebiče.  

Kabely budou vedeny v plastových chráničkách. V místech, kde je nutný pohyb strojů, 

budou uloženy v ocelových chráničkách. Od staveništního rozvaděče budou vedeny samostatně 

k věžovému jeřábu, k objektům zařízení staveniště a do menšího stavebního rozvaděče pro 

připojení přístrojů a elektrického nářadí. Každá zásuvka má samostatný jistič, každý rozvaděč pak 

hlavní jistič. 

Tabulka č.  2: Příkon strojů, nářadí a spotřebičů 

P1 – PŘÍKON STROJŮ, NÁŘADÍ A SPOTŘEBIČŮ 

Název 
Štítkový 

příkon [kW] 
Počet 
[ks] 

Celkem 
[kW] 

Věžový jeřáb Tumdrehkran 71-EC-B 5 50 1 50 

Torkretovací stroj řady SSB 24 DUO 2,2 1 2,2 

Ponorný vibrátor AV 655T 0,9 2 1,8 

Ponorný vibrátor AV 385T 0,465 2 0,912 

Svářečka Telwin Telmig 250/2 5,2 1 5,2 

Úhlová bruska Makita 1,05 4 4,2 

Kotoučová pila Makita 5604 R 0,95 1 0,95 

Přímočará kmitací pila Bosh PST 650 0,5 1 0,5 

Míchačka 1,6 1 2,1 

Strojní omítačka PFT G 4 Standard 2,2 1 2,2 

Pneumatický dopravník PFT SILOMAT 5,2 1 5,2 

Stavební vysavač 1,6 1 1,6 

CELKEM 76,862 kW 

Tabulka č.  3: Příkon vnitřního osvětlení 

P2 – OSVĚTLENÍ VNITŘNÍ 

Název 
Příkon  

[kW/m2] 
Plocha 

[m2] 
Celkem 

[kW] 

Kancelář 0,036 10,51 0,379 

Šatna 0,036 13,13 0,473 

Sklad nebezpečných látek 0,036 2,0 0,072 

Sklad nářadí 0,036 5,36 0,193 

Sklad materiálu 0,036 5,84 0,210 

CELKEM 1,327 kW 

Tabulka č.  4: Příkon vnějšího osvětlení  
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P3 – OSVĚTLENÍ VNĚJŠÍ 

Název 
Příkon  
[kW] 

Počet 
Celkem 

[kW] 

Halogenový reflektor 0,5 4 2,00 

CELKEM 2,00 kW 

 

5.1.1. NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 

S = K / cos μ *(β1 * Ʃ P1 + β2 * Ʃ P2 + β3 * Ʃ P3); kde: 

 S – maximální současný zdánlivý příkon v kW 

 K – koeficient ztráty napětí v síti = 1,1 

 β1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů = 0,7 

 β1 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení = 1,0 

 β1 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení = 0,8 

 cos μ – průměrný účinek spotřebičů 

 P – součet štítkových elektromotorů 

S = 1,1/0,7 * (0,7*76,862 + 1,0*1,327 + 0,8*2) = 89,15 kW 

5.2. POTŘEBA VODY PRO STAVENIŠTĚ 

Voda pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána z vodovodního řádu připojením na 

novou vodovodní přípojku HDPE 100. Přípojka se provede v předstihu v rámci zemních prací. 

Vodočet bude umístěn u napojení. Tato přípojka bude v budoucnu spolužit i pro nově budovaný 

objekt. Přípojka je tedy dimenzována na budoucí stavební objekt a výpočet jen ověří dostatečnou 

kapacitu pro staveništní účely. 

Tabulka č.  5: Voda pro provozní účely a údržbu 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka 
Spotřeba na 

M.J. [l] 
Počet 
M.J. 

Celkem 
spotřeba 

[l] 

Ošetřování betonu m3 20 282,53 5650,68 

Mytí nákladních vozidel vozidlo 1000 3 3000,00 

CELKEM 8650,68 

Tabulka č.  6: Voda pro údržbu 

B – VODA PRO ÚDRŽBU 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka 
Spotřeba na 

M.J. [l] 
Počet 
M.J. 

Celkem 
spotřeba 

[l] 

Umytí pracovních pomůcek 1 kus 20 10 200 

Umytí pracovních strojů 1 kus 200 2 400 

CELKEM 600 
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5.2.1. VÝPOČET POTŘEBY VODY 

Pro potřebu staveniště nebude zřizována staveništní přípojka vody, ale bude využita nově 

přeložená domovní přípojka umístěná v prostoru budoucí technické místnosti. Výpočet návrhu 

staveništní přípojky tak slouží pouze pro ověření dostatečné kapacity této přípojky. 

Qn = (Pn * kn)/(t * 3600); kde:  

Qn – spotřeba vody v l/s  kn – koeficient nerovnoměrnosti 

Pn – spotřeba vody v l/den  t – doba odběru = 10 hodin 

Qn = (A*1,6 + B*2,0)/(t * 3600) = (8650,68*1,6 + 600*2,0)/(10*3600) = 0,42 l/s 

Q = Qn + 0,2*Qn = 0,42 + 0,2*0,42 = 0,504 l/s → DN 15 < DN 32 → vyhovuje 

6. VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Termín zahájení stavby:  1.3.2018 

Termín dokončení stavby:  15.3.2018 

Náklady na zařízení staveniště jsou stanoveny v položkovém rozpočtu odhadem jako 2,5 % 

z rozpočtované ceny. Pro potřebu projektu zařízení staveniště jsem jednotlivé náklady vyčíslila 

položkově a ověřila, zda je v rozpočtu dostatek financí na zbudování zařízení staveniště, popř. zda 

byl původní odhad milný. 

Předpokládá se, že objekty, které nejsou kalkulovány, vlastní generální dodavatel. Dále 

nejsou kalkulovány náklady na spotřebu vody nebo elektřiny a náklady na stroje, které se kalkulují 

v rámci jednotlivých položek rozpočtu (položka typu práce). Sazby za poplatkem veřejného záboru 

jsou stanoveny vyhláškou statutárního města Brno „Vyhláška č. 22/2010, o místních poplatcích.“ 

Tabulka č.  7: Náklady na zábor veřejného prostranství 

Lokalita, č. p. Plocha [m2] Kč/m2/den Dnů celkem Cena celkem [Kč] 

Brno – Obřany, Fryčajova, 81/9 121,24 7,00 395 335.228,60 

CELKEM 335.228,60 

Tabulka č.  8: Náklady na věžový jeřáb 

Položka M. J. Cena za M. J. Počet M. J. Cena celkem 

železobetonový základ s kotvami ks 51.000,00 1 47.000,00 

doprava na stavbu auto 12.500,00 2 22.000,00 

montáž – autojeřáb ks 50.000,00 1 42.000,00 

nájezd autojeřábu den 19.000,00 2 38.000,00 

demontáž – autojeřáb ks 50.000,00 1 42.000,00 

doprava ze stavby auto 12.500,00 2 22.000,00 

revize kpl 7.500,00 1 7.500,00 

pojištění měsíc 2.500,00 5 12.500,00 

nájem věžového jeřábu měsíc 50.000,00 5 250.000,00 

jeřábník (počet prac. dní*prac. doba) Kč/hod 220,00 (107*8) * 0,8 150.656,00 

CELKEM 633.656,00 
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Tabulka č.  9: Náklady na pronájem objektů ZS 

Objekty zařízení staveniště 
Počet 
[ks] 

Kč/měsíc/ks 
Měsíců 
celkem 

Cena celkem 
[Kč] 

Obytný kontejner 2 3.500,00 12 84.000,00 

Skladovací kontejner 3 1.500,00 12 54.000,00 

TOI TOI 2 900,00 12 21.600,00 

CELKEM 159.600,00 

Tabulka č.  10: Náklady na vybudování objektů ZS 

Objekt ZS M. J. Kč/M. J. M. J. celkem Cena celkem [Kč] 

Štěrk na zpevnění podloží m3 135,50 75,42 10.219,41 

Zhutnění podkladu m2 6,50 75,42 490,23 

Staveništní rozvaděč ks 6.500,00 2 13.000,00 

Rozvody elektřiny (po zdi) m 320,00 25 8.000,00 

CELKEM 31.710,00 

7. DOPRAVNÍ TRASY 

7.1. DOPRAVA MATERIÁLU 

Staveniště:  Fryčajova 713/124, 614 00 Brno-Obřany 

7.1.1. UKLÁDKA ORNICE A VYKOPÁVEK 

Skládka zeminy:  Pískovna Černovice, spol. s r.o., 

   Vinohradská 1198/83, 618 00 Brno – Černovice 

Provozní doba:  Po – Pá: 7:00 – 16:00 

Kontakt:  email:  kubik@piskovna-cernovice.cz 

   telefon: +420 548 213 372, popř. +420 724 996 325 

 
Obr. č.  14: Dopravní trasa – skládka zeminy 
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7.1.2. KAMENIVO 

a) Kamenivo frakcí do 4 mm (písek), včetně dopravy 

Pískovna:  Pískovna Černovice, spol. s r.o., 

   Vinohradská 1198/83, 618 00 Brno – Černovice 

 

Obr. č.  15: Dopravní trasa – pískovna 

b) Kamenivo frakcí od 4 mm (drcené kamenivo), včetně dopravy 

Kamenolom:  Kalcit s.r.o. – Lom Líšeň, Jedovnická, 628 00 Brno – Líšeň II – lom 

Provozní doba:  Po – Pá: 6:00 – 18:00 

Kontakt:  email:  josefmusil@kalcit.cz 

   telefon: +420 511 110 569, popř. +420 606 203 855 

 
Obr. č.  16: Dopravní trasa – kamenolom 
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7.1.3. BETONÁŘSKÁ OCEL A DOPLŇKY 

Armovna:  ARMOSPOL CZ s.r.o., Myslínova 1377/75, 612 00 Brno – Královo Pole 

Kontakt:  email:  firma@armospol.cz 

   telefon: +420 541 247 410, popř. +420 724 285 428 

 
 Obr. č.  17: Dopravní trasa – armovna 

7.1.4. SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ 

Půjčovna:  Česká Doka bednicí technika, spol. s r.o. 

   Kšírova 638/265, 619 00, Brno – Horní Heršpice 

Kontakt:  email:  brno@doka.com 

   telefon: +420 543 424 711 

 
Obr. č.  18: Dopravní trasa – bednění 
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7.1.5. BETONOVÁ SMĚS 

Hlavní betonárna: TBG BETONMIX a.s. – provoz Královo Pole 

   Křižíkova 68e, 612 00 Brno – Královo Pole 

Kontakt:  email:  robert.striz@tbgbetonmix.cz 

   telefon: +420 724 006 299 

Sortiment:  beton C8/10 – C45/55, cementové malty 

Mechanizace:  autodomíchávač 9 m3, čerpadla od 26 m do 40 m 

 
Obr. č.  19: Dopravní trasa – hlavní betonárna 

Záložní betonárna: TBG BETONMIX a.s. – provoz Černovice 

   Vinohradská 1188, 618 00 Brno – Černovice 

Kontakt:  email:  martin.horyansky@tbgbetonmix.cz 

   telefon: +420 604 892 577 

 
Obr. č.  20: Dopravní trasa – záložní betonárna  
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7.1.6. STAVEBNÍ ŘEZIVO 

Prodejna (pila):  TRÁMY.cz, Franzova 63 a, 614 00, Brno – Maloměřice 

Kontakt:  email:  tramy@tramy.cz; obchod@tramy.cz 

   telefon: +420 730 960 750 

 

Obr. č.  21: Dopravní trasa – pila 

7.1.7. IZOLAČNÍ MATERIÁL 

Prodejna:  AZ FLEX, a.s. 

   Kšírova 678/263a, 619 00 Brno – Horní Heršpice 

Provozní doba:  Po – Pá: 7:30 – 16:00 

Kontakt:  email:  azflex@azflex.cz 

   telefon: +420 603 542 252 

 

Obr. č.  22: Dopravní trasa – izolační materiál 
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7.1.8. SPOTŘEBNÍ A OSTATNÍ MATERIÁL 

Prodejna (smlouva): Stavebniny STAVOSPOL s r.o. 

Staňkova 20, 612 00 Brno – Královo Pole 

Provozní doba:  Po – Pá: 6:30 – 16:00,  So: 7:00 – 11:00 

Kontakt:  email:  stankova@stavospol.cz 

   telefon: +420 541 245 982 

 
Obr. č.  23: Dopravní trasa – stavebniny 

7.2. DOPRAVA MECHANIZACE 

7.2.1. KRÁČIVÉ RYPADLO, MINIRYPADLO 

Půjčovna:  Ramirent s r.o. 

   Řípská 20b, 627 00 Brno-Slatina 

Provozní doba:  Po – Pá: 7:00 – 16:00 

Kontakt:  email:  brno@ramirent.cz 

   telefon: +420 602 474 295 

 
Obr. č.  24: Dopravní trasa – stroje pro zemní práce 
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7.2.2. VĚŽOVÝ JEŘÁB 

a) dopravní trasa pro dopravu věžového jeřábu 

Půjčovna: LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, Vintrovna 216/17, 664 41 Popůvky 

Staveniště: Fryčajova 713/124, 614 00 Brno-Obřany 

 

Obr. č.  25: Dopravní trasa – věžový jeřáb 

b) ověření kritických míst na trase 

 

Obr. č.  26: Ověření trasy – ulice Jihlavská, Troubsko – kruhový objezd 
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Obr. č.  27: Ověření trasy – nájezd na Svitavy/R43 

 

 

Obr. č.  28: Ověření trasy – ulice Valchařská, Brno – odbočka 
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Obr. č.  29: Ověření trasy – ulice Obřanská, Brno – křižovatka 

7.3. DOPRAVA OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Půjčovna:  CONTAINEX, a.s., pobočka Brno 

   Areál Slatina, Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno – Slatina  

Kontakt:  email:  containex.brno@containex.cz 

   telefon: +420 604 587 599 

Obr. č.  30: Dopravní trasa – objekty zařízení staveniště 
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8. USPOŘÁDÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Prováděním stavebních prací na staveništi nebude ohrožena bezpečnost provozu na 

přilehlých komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců. 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám, viz „odst. 2.3 Ostatní zařízení 

– Oplocení“, této kapitoly. Chodník u nově budovaného objektu bude vybourán a využíván jako 

prostor pro zařízení staveniště. Chodci budou u nejbližších přechodů upozorněni na uzavření 

chodníku a vyzváni k přechodu na protější chodník. Předpokládá se tak pouze pohyb osob 

s místem bydliště v tomto úseku. Při couvání vozidel ze stavby bude řidič naváděn pomocným 

pracovníkem, který popřípadě zastaví provoz na pozemní komunikaci. 

Musí být dodržena doba nočního klidu, tj. od 22:00 do 6:00 hod, v této době nebudou 

prováděny žádné stavební práce. Úpravou pracovní doby se pak také blíže zabývá kapitola 

„Environment, odst. 4 – Hluková studie“. 

Komunikace budou udržovány v čistotě dle silničního zákona, v nutných případech 

čištěním automobilů při výjezdu ze stavby vysokotlakým čističem. Průběžně bude zajištěno čištění 

chodníků a silnic, které budou stavbou znečištěny. 

9. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště bude likvidováno až po skončení výstavby hlavního stavebního objektu 

SO 01 – Bytový dům. Objekty zařízení staveniště budou navráceny nájemcům. Plochy dočasného 

záboru budou uvedeny do původního stavu, zelené plochy budou rekultivovány a navráceny 

vlastníkům. 

10. BOZP 

10.1. OBECNÉ POŽADAVKY NA BOZP 

Osoby pohybující se na staveništi musí dodržovat bezpečnostní pokyny, které jim byly před 

prvním vstupem sděleny. Všichni pracovníci budou seznámeni s předpisy BOZP a možnými riziky, 

která mohou během práce nastat, viz kapitola „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi“. Všechny proškolené osoby tuto skutečnost potvrdí podpisem do protokolu o školení 

BOZP, ten bude uložen. Každá osoba, která se na staveništi pohybuje, musí být dle standardu 

vybavena osobními ochrannými prostředky, a to přilbou, reflexní vestou a pevnou obuví. 

10.2. LEGISLATIVA 

Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné předpisy z hlediska BOZP, tj.: 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

při práci a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů 

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

pracovní prostředí 
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• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 

zasílá záznam o úrazu 

10.2.1. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA 

BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Toto nařízení zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje bližší minimální 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, náležitosti oznámení o 

zahájení prací, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví a další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi povinen provádět při přípravě a realizaci stavby, bližší požadavky na obsah a rozsah 

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel při uspořádání staveniště 

dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby 

staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního 

předpisu.  Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 

podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, kterému bylo 

toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. 

Koordinátor během realizace stavby dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje 

technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení 

pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se 

s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 

bezprostředně navazovat, sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací 

na staveništi a upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu 

zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště 

s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,  zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, 

k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu. 

Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu 

za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, sleduje, zda zhotovitelé 

dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 

10.2.2. PŘÍLOHA Č. 1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB., DALŠÍ POŽADAVKY NA STAVENIŠTĚ 

Požadavky na zajištění staveniště: 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 

1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s 

cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno 

řádně vyznačit a osvětlit, 
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d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo 

zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 

lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 

projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení 

staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb 

fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 

vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli 

těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 

umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 

bezprostřední blízkosti. 

Staveniště je oploceno montovaným mobilním oplocením v požadované výšce 

(min. 1,8 metrů). Oplocení bude označeno tak, aby bylo viditelné i za snížené viditelnosti reflexními 

prvky. Dále budou na oplocení umístěny cedule „Zákaz vstupu na staveniště“- Všechny tři vjezdy 

na staveniště budou označeny značkou „Výjezd ze staveniště“.  

Stavební práce budou probíhat ve dne, přesto bude zbudováno osvětlení staveniště. Plochy 

na staveništi jsou dostatečně únosné pro všechny projektové práce spodní stavby. Při dopravě a 

manipulaci na staveništi nebude ohrožena bezpečnost osob na staveništi ani mimo něj. 

Zařízení pro rozvod energie: 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být 

dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 

zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 

podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. 

Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 

označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického 
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zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti 

neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 

staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z 

provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 

elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného 

pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit 

závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

Rozvod energie na staveništi bude zajištěn elektrickým rozvaděčem. V rozvaděči budou 

vedeny kabely v plastových chráničkách. Hlavní vypínač elektrické energie bude řádně nápisem a 

bude umístěn na rozvaděči. Vedení bude průběžně kontrolováno stavbyvedoucím a oprávněnou 

osobou. Při pozastavení a ukončení prací bude přívod energie vypnut. Stroje se nebudou 

pohybovat přes ochranné pásmo elektrického vedení. 

Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi: 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 

stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 

stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb 

celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které 

mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle 

pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce 

a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 

fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 

fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí 

vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, 

živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 

posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 

zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 

popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při 

používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 

technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se 

změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
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8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 

zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s 

pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného 

poskytnutí první pomoci. 

10.3. POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ NA STAVBĚ 

Základní povinnosti pracovníků: 

• řídit se bezpečnostním opatřením, výstražnými signály a upozorněními, 

• při pohybu na staveništi dodržovat standard OOPP (přílba, vesta, pevná obuv), 

• všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon jednotlivých 

činností, 

• dodržovat pokyny pověřených osob pro řízení a kontrolu nad prováděnými 

pracemi, 

• provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka (výjimkou je naléhavý důvod), 

• dodržovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny, 

• je zakázáno během práce požívat alkohol, drogy a jiné omamné a návykové látky. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo 

způsobit provozní havárii nebo poruchu technického zařízení, je povinen přerušit práci a oznámit 

to ihned odpovědnému pracovníkovi. V jiném případě upozornit všechny ohrožené osoby. 

10.4. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Rychlá záchranná služba: 155 

Hasiči:    150 

Policie:    158 

Městská policie:  156 

Tísňové volání:   112 

11. EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Při chodu zařízení staveniště se neočekává negativní dopad na životní prostředí. Celkový 

vliv výstavby na životní prostředí je podrobně popsán v kapitole „Environment“, její součástí je i 

podrobná hluková studie. 

11.1. ZÁKON Č. 258/2000 SB., ZÁKON O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

11.1.1. HLUK A VIBRACE 

Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví 

prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přednášené pevnými tělesy na lidské tělo, které 

mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Za hluk podle 

věty první se nepovažuje zvuk působený hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné 

produkce hudby v budově, hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve 

venkovním prostoru, zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s 

bezpečnostním opatřením, zvuk působeným přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k 

nakládání s vodami, zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, 
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zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním 

bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce. 

Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou hluku z leteckého 

provozu, nelze z vážných důvodů hygienické limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací 

provozovat jen na základě povolení vydaného na žádost této osoby příslušným orgánem ochrany 

veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže osoba prokáže, 

že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Toto povolení se nevydá, pokud je 

jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované 

prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. 

11.1.2. RIZIKOVÉ PRÁCE 

Rizikovou prací, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku 

nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a 

dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 

nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. 

Zaměstnavatel, na jehož pracovišti jsou vykonávány rizikové práce, je dále povinen u každého 

zaměstnance ode dne přidělení rizikové práce vést evidenci, ukládat evidenci po dobu 10 let od ukončení 

expozice, evidenci o pracích předat při svém zániku bez právního nástupce příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví a také oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví všechny skutečnosti, 

které by mohly mít vliv na zvýšení expozice zaměstnance faktorům pracovních podmínek. 

11.1.3. ORGÁNY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Státní správu v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávají Ministerstvo zdravotnictví, 

krajské hygienické stanice, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo 

pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí a krajské úřady. 

Výše uvedené orgány jsou oprávněny k zabezpečení povinností týkajících se ochrany a podpory 

veřejného zdraví zpracovávat osobní údaje a citlivé údaje vypovídající o zdravotním stavu fyzických osob, 

zahrnující diagnózy onemocnění, údaje o rizikovém chování a o splnění povinnosti podrobit se léčení. 

11.1.4. UKLÁDÁNÍ POKUT 

Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb: FO jako 

zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost ke kategorizaci, nepředloží protokol nebo 

nepodá oznámení, nesplní povinnost v souvislosti s překročením biologického expozičního testu, nesplní 

povinnost evidence rizikových prací, nesplní povinnost v souvislosti s používáním biologických činitelů, 

nedodrží rozhodčí metodu, nesplní v souvislosti s nařízenou následnou 

lékařskou prohlídkou povinnost, nedodrží způsob nebo minimální četnost sledování zátěže 

organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek. Fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na úseku zdraví při práci nezajistí, aby pracoviště nebo pracovní podmínka pro zaměstnance 

odpovídala stanovenému hygienickému požadavku, nezajistí, aby stroj nebo technické zařízení byly z 

hlediska ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, vybaveny, upraveny a udržovány tak, aby odpovídaly 

požadavkům. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:  Bytový dům Fryčajova 

Místo stavby:  Brno, Fryčajova 124 

   k. ú. 612553 Obřany, č. p. 1366, 1367/1 

Účel:   budovy pro bydlení 

1.2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Stavební pozemek v městské části Brno-Obřany na ulici Fryčajova. Stavba zapadá do 

stávající řadové výstavby. Efektivně kopíruje tvar pozemku a stupňovitě zasahuje do svahu v zadní 

části zahrady. 

Pozemek je podlouhlý, úzký (šířka cca 10 m) a hraničí s okolní zástavbou. Tato skutečnost 

také dost ovlivňuje samotný návrh strojní sestavy. 

1.3. PŘÍSTUPOVÉ CESTY 

Komunikace je stávající, budova je na ni napojena sjezdem z místní komunikace Fryčajova. 

Vzhledem ke snížení úrovně terénu, kvůli umístění parkovacích stání v 1.PP bude původní sjezd 

vybourán. Po dobu výstavby zde budou umístěny betonové panely, které budou schopny odolávat 

častému pohybu automobilu. popř. patkování strojů. V rámci dokončovacích prací bude 

vybudován nový dlážděny sjezd s hutněným podložím. 

2. POPIS PRACÍ MECHANIZACE 

2.1. HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

Nejprve bude na stavbu dopraveno kráčivé rypadlo. Svahovou lžící sejme ornici s naloží na 

dopravní prostředek. Poté provede odkop svahu v zadní zahradě ve třech úrovních. Zajištění svahu 

hřebíky taktéž provede kráčivé rypadlo pomocí nástavce s vrtnou soupravou. Kráčivé rypadlo bude 

využívat vibrační pěch pro hutnění šikmých stěn výkopu. 

Po vyvrtání a usazení hřebíků v 1. úrovni svahu bude na stavbu dopraven torkretovací stroj 

s kompresorem.  Postupně bude tvořena stěna ze stříkaného betonu ve třech úrovních. 

Torkretovací stroj bude umístěn blíže k hranici pozemku a plněn betonem přímo 

z autodomíchávače přes koryto. 

Po dokončení zajištění svahu bude veškerá mechanizace odvezena a na stavbu bude 

dopraveno minirypadlo, to poslouží pro výkopy rýh základových pasů a inženýrských sítí. Betonová 

směs bude do základů dopravena přes koryto přímo z autodomíchávače. 

V rámci hrubé stavby bude zhotoven základ pro věžový jeřáb. Po dokončení zemních prací 

a základových konstrukcí bude jeřáb na stavbě smontován pomocí autojeřábu. 

Podloží a základové spáry budou hutněny vibrační deskou, popř. vibračním pěchem. 

Pro práci bude použito následující nářadí: křížový nivelační laser, úhlová bruska, přímočará 

pila, kotoučová pila, Aku vrtačka s příklepem, Aku kombi kladivo, svářecí agregát, motorová pila, a 

jiné běžné ruční nářadí. 
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2.2. HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

Do hrubé vrchní stavby spadá nejprve vybudování základových zdí v zadní části zahrady. 

Výztuž a bednění bude vykládáno a přepravováno po stavbě pomocí věžového jeřábu. Beton bude 

do bednění přemístěn autočerpadlem, které bude zapatkované před hranicí pozemku. 

 Zemina a kamenivo na zásypy se bude přesypávat do bádie a následně vyloženo na daném 

pracovišti. Jednotlivé vrstvy zásypu budou hutněny vibrační deskou nebo pěchem. 

Veškerý materiál pro hrubou stavbu, jako palety s cihlami, výztuž, bednění a dřevěné prvky 

budou přepravovány po stavbě věžovým jeřábem. Vzhledem k souběžné výstavbě obou křídel 

objektu není na staveništi prostor pro umístění skládek materiálu. Materiál bude na stavbu 

dopravován dle stanovené bilance zdrojů těsně před začátkem prací na předem připravené 

pracoviště. Na stavbě bude skladován pouze běžný spotřební materiál. 

Malta na zdění bude míchána v míchačce přímo na pracovišti bez nutnosti přepravy. Beton 

do bednění bude přepravován autočepadlem nebo bádií na beton.  

Pro práci bude použito následující nářadí: křížový nivelační laser, úhlová bruska, přímočará 

pila, kotoučová pila, Aku vrtačka s příklepem, Aku kombi kladivo, svářecí agregát, motorová pila, a 

jiné běžné ruční nářadí.   

2.3. ZASTŘEŠENÍ 

Veškerý materiál bude přemístěn věžovým jeřábem. Při montáži dřevěného vázaného 

krovu i dřevěného stropu budou prvky jištěny na zvedacím mechanizmu do doby absolutního 

zajištění proti pádu. Střešní konstrukce obsahují i překlady z ocelových nosníků. 

Pro práci bude použito následující nářadí: úhlová bruska, přímočará pila, kotoučová pila, 

Aku vrtačka s příklepem, Aku kombi kladivo, svářecí agregát, motorová pila, a jiné běžné ruční 

nářadí.  

2.4. PRÁCE VNITŘNÍ A DOKONČOVACÍ 

Veškerý materiál bude vykládán věžovým jeřábem. Automobily budou postaveny před 

uliční budovu a materiál bude skladován na mezilehlé terasy. Zde bude bud ponechán nebo 

přemístěn do vnitřních uzamykatelných prostor. 

Pro práci bude použito následující nářadí: křížový nivelační laser, úhlová bruska, přímočará 

pila, kotoučová pila, Aku vrtačka s příklepem, Aku kombi kladivo, svářecí agregát, motorová pila, 

strojní omítačka a jiné běžné ruční nářadí. 

3. DOPRAVA 

Dopravní trasy pro dopravu materiálu a mechanizace jsou podrobně rozebrány v kapitole 

„Technická zpráva zařízení staveniště, odst. 5. Dopravní trasy“. 

3.1. NÁVRH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Dopravní prostředky jsou navrženy individuálně vzhledem k typu stroje. Rozhodující 

parametry výběru jsou zobrazeny tučně. 
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3.1.1. KRÁČIVÉ RYPADLO 

Dopravní prostředek:  Nákladní automobil TATRA 

Nosnost:   19,2 tun 

Hmotnost stroje:  7,5 tun 

Rozměry korby:   2 500 mm / 7 200 mm 

Přepravní rozměry stroje: 2 230 mm / 5 830 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č.  31: Přeprava kráčivého rypadla 

3.1.2. MINIRYPADLO  

 

 

Dopravní prostředek: Hydraulický sklopný přívěs 

Nosnost:   3,2 tun 

Hmotnost stroje:  2,565 tun 

Šířka ložné plochy:  2 095 mm 

Délka ložné plochy:  4 170 mm 

Šířka stroje:  1 675 mm  

Délka stroje:  1 965 mm 

 

 Obr. č.  32: Přeprava minirýpadla 

 

3.1.3. VĚŽOVÝ JEŘÁB 

Dopravní prostředek:  2x Tahač 

Návěs:     podvalník 

Nosnost:   46,5 tun 

Ložná plocha:   24,42 m2 

    Obr. č.  33: Přeprava věžového jeřábu  
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3.1.4. DOPRAVA ČERSTVÝCH SMĚSI 

Dopravní prostředek:  Autodomíchávač 

Objem bubnu:   9 m3 

Výška násypky:   2 532 m 

Materiál: Betonové směsi, zdící malta, 

litý cementový potěr 

Obr. č.  34: Doprava betonové směsi 

Přeprava do bednění: Autočerpadlo 

Vertikální dosah: min. 15,8m, max. 32 m 

Pracovní rádius: 2 x 370 ° 

 

Obr. č.  35:Přeprava betonové směsi 

3.1.5. DOPRAVA SUCHÝCH SMĚSÍ 

Dopravní prostředek:  Nákladní automobil 

Objem zásobníku:  8,5 m3 

Materiál:   Omítková směs 

   
Obr. č.  36: Doprava suchých směsí   Obr. č.  37: Pracovní dosah autočerpadla 

3.1.6. DOPRAVA ZE STAVEBNIN     

Dopravní prostředek:  Valník s rukou  Dopravní prostředek:  Dodávka 

Nosnost:   9 tun   Nosnost:   918–2083 kg 

Dosah hydraulické ruky: 6,5 m   Objem nákladního prostoru: 8,8-15,1 m3 

Ložná plocha:   17,5 m2   Max. délka:   4 217 mm 

 

 
Obr. č.  38: Doprava ze stavebnin    Obr. č.  39: Dodávka 
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3.2. ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVY 

Přepravu věžového jeřábu zajistí dodavatelská firma Liebherr v rámci subdodávky. Náklady 

jsou vyčísleny kapitole „Technická zpráva zařízení staveniště, odst. 6 – Vyčíslení nákladů zařízení 

staveniště“. 

Velké stroje pro zemní práce budou zapůjčeny u firmy Ramirent s.r.o., Řípská 20b, 627 00 

Brno-Slatina. Firma zajistí dopravu strojů na stavbu. Jedná se o kráčivé rypadlo, nákladní 

automobily a minirypadlo. 

Materiál na objednávku budou dopravovat stavebniny STAVOSPOL vlastními dopravními 

prostředky. U většího nákladu autem s rukou, menší objemy pak některým z typů užitkových vozů. 

Pro ostatní ruční nářadí a menší stroje (míchačka, strojní omítačka) si bude zhotovitel jezdit 

vlastním užitkovým vozem Ford Transit. 

Veškeré dopravní trasy jsou podrobně uvedeny v kapitole „Technická zpráva zařízení 

staveniště, odst. 7 – Dopravní trasy“. 

3.3. VÝPOČET POTŘEBY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 

3.3.1. SEJMUTÍ ORNICE 

Vstupní údaje: 

Doba pracovního cyklu rypadla = 65 s 

Objemová hmotnost zeminy = 1 820 kg/m3 

Objem lopaty rypadla = 0,3 m3 

Objem korby nákladního prostředku = 12 m3 

Max. povolená hmotnost přepravované zeminy = 12,0 tun 

Cesta na skládku: 7,8 km, rychlost 50 km/h 

Cesta ze skládky: 7,8 km, rychlost 50 km/h (ve městě) 

Cesta po staveništi: 20 m, 10 km/h 

Součinitel nakypření = 1,18 

Objem zeminy v rostlém stavu = 50,1 m3 

Doba naložení: 

Objem nakládané zeminy v jednom cyklu: 0,3 m3 * 1,18 = 0,354 m3 

Objem korby vzhledem k maximální dovolené nosnosti: 12 000 kg/1 700 kg/m3 = 7,06 m3 

Počet cyklů: 7,06 m3 / 0,354 m3 = 19,94 → 20 cyklů 

Celková doba naložení: T1 = 20 cyklů * 65 s = 1300 s / 60 = 22 min 

Doba potřebná na cestu: 

Cesta na skládku: T2 = 7,8 km / 50 km/h = 0,156 h *60 = 9,36 min 

Cesta ze skládky: T3 = 7,8 km / 50 km/h = 0,156 h * 60 = 9,36 min 

Cesta po stavbě: T4 = 0,020 km / 10 km/h = 0,002 h * 60 = 0,12 min 

Doba na vyložení a manévrování na skládce: T5 = 5 min 

Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 

Top = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 = 22 + 9,36 + 9,36 + 0,12 + 5 = 38,84 → 46 min 

Počet potřebných automobilů: 

N = Top / T1 = 46 / 22 = 2,09 → 2 automobily 
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Přibližná doba trvání: 

Norma času: 3600 * (0,3 m3 / 65 s) = 16,62 m3/h 

Doba trvání v hodinách: (50,1 * 1,18) m3 / 16,62 m3/h = 3,56 hod  

Doba trvání: 3,56 h / 8 h směny = 0,445 → 1 den 

3.3.2. ODPOKÁVKY SVAHU 

Vstupní údaje: 

Doba pracovního cyklu rypadla = 50 s 

Objemová hmotnost zeminy = 2 100 kg/m3 

Objem lopaty rypadla = 0,19 m3 

Objem korby nákladního prostředku = 12 m3 

Max. povolená hmotnost přepravované zeminy = 12,0 tun 

Cesta na skládku: 7,8 km, rychlost 50 km/h 

Cesta ze skládky: 7,8 km, rychlost 50 km/h (ve městě) 

Cesta po staveništi: 20 m, 10 km/h 

Součinitel nakypření = 1,18 

Objem zeminy v rostlém stavu = 481,21 m3 

Doba naložení: 

Objem nakládané zeminy v jednom cyklu: 0,19 m3 * 1,18 = 0,224 m3 

Objem korby vzhledem k maximální dovolené nosnosti: 12 000 kg/2 100 kg/m3 = 7,06 m3 

Počet cyklů: 7,06 m3 / 0,224 m3 = 31,52 → 32 cyklů 

Celková doba naložení: T1 = 32 cyklů * 50 s = 1600 s / 60 = 27 min 

Doba potřebná na cestu: 

Cesta na skládku: T2 = 7,8 km / 50 km/h = 0,156 h *60 = 9,36 min 

Cesta ze skládky: T3 = 7,8 km / 50 km/h = 0,156 h * 60 = 9,36 min 

Cesta po stavbě: T4 = 0,020 km / 10 km/h = 0,002 h * 60 = 0,12 min 

Doba na vyložení a manévrování na skládce: T5 = 5 min 

Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 

Top = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 = 27 + 9,36 + 9,36 + 0,12 + 5 = 38,84 → 51 min 

Počet potřebných automobilů: 

N = Top / T1 = 51 / 27 = 1,89 → 2 automobily 

Přibližná doba trvání: 

Norma času: 3600 * (0,19 m3 / 50 s) = 13,68 m3/h 

Doba trvání v hodinách: (481,21 * 1,18) m3 / 13,68 m3/h = 41,5 hod  

Doba trvání: 41,5 h / 8 h směny = 5,19 → 6 dní 
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3.3.3. DOVOZ ŠTĚRKU 

Vstupní údaje: 

Doba pracovního cyklu věžového jeřábu = 420 s 

Objemová hmotnost zeminy = 1 900 kg/m3 

Nosnost bádie = 4 800 kg 

Objem korby nákladního prostředku = 12 m3 

Max. povolená hmotnost přepravované zeminy = 12,0 tun 

Cesta na skládku: 9,5 km, rychlost 50 km/h 

Cesta ze skládky: 9,5 km, rychlost 50 km/h (ve městě) 

Cesta po staveništi: 20 m, 10 km/h 

Objem kameniva a zeminy na zásyp = 343,37 m3 

Doba naložení: 

Objem naložení: 4 800 kg/ 1 900 kg/m3 = 2,53 m3 

Objem korby vzhledem k maximální dovolené nosnosti: 12 000 kg/1 900 kg/m3 = 6,32 m3 

Počet cyklů plnění bádie: 6,32 m3 / 2,53 m3 = 2,498 → 3 cykly 

Celková doba vyložení: T1 = 3 cyklů * 420 s = 1260 s / 60 = 21 min 

Doba potřebná na cestu: 

Cesta na skládku: T2 = 9,5 km / 50 km/h = 0,19 h *60 = 11,4 min 

Cesta ze skládky: T3 = 9,5 km / 50 km/h = 0,19 h * 60 = 11,4 min 

Cesta po stavbě: T4 = 0,020 km / 10 km/h = 0,002 h * 60 = 0,12 min 

Doba na naložení a manévrování na skládce: T5 = 5 min 

Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 

Top = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 = 21 + 11,4 + 11,4 + 0,12 + 5 = 48,92 → 49 min 

Počet potřebných automobilů: 

N = Top / T1 = 49 / 21 = 2,33 → 2 automobily 

Přibližná doba trvání: 

Norma času: 3600 * (2,53 m3 / 420 s) = 21,69 m3/h 

Doba trvání v hodinách: 343,37 m3 / 21,69 m3/h = 15,83 hod  

Doba trvání: 15,83 h / 8 h směny = 1,98 → 2 dny 
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4. NÁVRH ZVEDACÍHO MECHANIZMU 

4.1. NÁVRH MECHANIZMU 

V důvodu polohy, rozměrů a dostupnosti staveniště jsem došla k závěru, že je nemožné 

použít jakýkoli jiný typ zvedacího mechanizmu. Samostavitelný jeřáb nemá na staveništi dostatečný 

pracovní prostor pro rozložení a složení do pracovní pozice. Pouze využití autojeřábu je druhou, 

ale krkolomnější, alternativní možností. Vzhledem k délce výstavby by byl v tomto případě 

ekonomicky náročnější než využití věžového jeřábu. Navíc při rozpatkování autojeřábu bude 

značně omezen pracovní prostor na staveništi, proto bude využit pouze pro montáž a demontáž 

věžového jeřábu. 

 Jedinou schůdnou možností je použití věžového jeřábu, navrženého v optimálních 

rozměrech pro potřeby staveniště. Věžový jeřáb bude přistaven po dokončení zemních prací 

v zadní části zahrady a provedení základových pasů podél stávajících objektů a bude využit po celou 

dobu výstavby hrubé stavby. Věžový jeřáb je navržen s ohledem na objemy prací a požadavky 

projektu. 

Půjčovna:  LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, Vintrovna 216/17, 664 41 Popůvky 

Věžový jeřáb:  Tumdrehkran 71-EC-B 5, s horní otočí, závěs 1+1 

Popis:   horní otoč, samonosný trámový výložník bez špice, bez pojezdu  

Návrh dílců jeřábu: věž (4+1) – 1x spodní díl 5,85 m + 4x díl 3,9 m = 21,45 m 

  výložník – 9,85 m + 5,0 m + 10,0 m = 14,85 m 

 

Obr. č.  40: Optimalizace sestavení věžového jeřábu 

4.2. PRŮKAZ MONTOVATELNOSTI VĚŽOVÉHO JEŘÁBU 

4.2.1. KATALOGOVÝ LIST 

4.2.1.1. TECHNICKÉ PARAMETRY 

o Rozměry:    výška věže 22,1 m/délka výložníku 39,8 m 

o Příkon:     31 kW 

o Rychlost pojezdu kočky:  63,0 m/min (při 3,0 kW) 

o Rychlost zdvihu břemene:  28,5 m/min 

o Rychlost otáčení:   0,8 otáček/min 

o Celková hmotnost konstrukce: 15,5 tun 
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4.2.1.2. TECHNOLOGICKÉ PARAMETRY 

o Maximální výška zdvihu:  18,5 m 

o Maximální vyložení:   25,0 m 

o Účinná nosnost:   5,0 – 3,0 tun 

4.2.2. POSOUZENÍ VÝBĚRU JEŘÁBU 

Zatěžovací křivka:  vyložení 25 m (r = 26,5 m) → max. nosnost 3 000 kg 

Nejtěžší břemeno:  výklopná bádie s drceným kamenivem → max. hmotnost 3000 kg  

Nejvzdálenější břemeno: výklopná bádie s drceným kamenivem → max. vzdálenost 22,5 m 

Nejbližší břemeno:  krokev – fošna 100/160 mm, délky 6,5 m → hmotnost 70 kg 

 

Obr. č.  41: Zatěžovací křivka věžového jeřábu 

4.2.3. UKOTVENÍ JEŘÁBU 

Věžový jeřáb bude kotven do podloží pomocí železobetonové základové patky s kotevními 

ocelovými kotevními háky. Základ zhotoven dle odborného statického posudku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  42: Ukázka základové patky s kotvami pro věžový jeřáb 

4.3. ČASOVÝ PLÁN NASAZENÍ  

4.3.1. VĚŽOVÝ JEŘÁB  

Na základě propočtu THÚ byla stanovená orientační doba výstavby 15 měsíců. Základ 

s kotevními trny pro věžový jeřáb bude zhotoven v předstihu souběžně s prováděním zemních 

prací. Samotný jeřáb bude přivezen a postaven na staveništi až po ukončení zemních prací v zadní 

části zahrady (cca 5. květen 2018) a na stavbě bude využíván po celou dobu výstavby hrubé stavby 

(cca 23. listopadu 2018). 
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4.3.2. AUTOJEŘÁB 

Mobilní jeřáb bude využit pouze pro montáž a demontáž věžového jeřábu (celkem 8 dní). 

Vliv na znečištění životního prostředí je zanedbatelný. 

4.3.3. HARMONOGRAM NASAZENÍ 

Tabulka č.  11: Harmonogram nasazení zvedacího mechanizmu 

rok 2018 
měsíc duben květen červen červenec 
týden 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

věžový jeřáb 71-EC-B 5                     

autojeřáb                     

 
rok 2018 
měsíc září říjen 
týden 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
věžový jeřáb 71-EC-B 5          
autojeřáb          

 

4.4. EKOLOGICKÉ VLIVY 

Vzhledem k pohonným jednotkám zvedacích mechanizmu je volba věžového jeřábu 

jednoznačně šetrnější k životnímu prostředí, neboť je poháněn elektrickou energií. Zatímco 

autojeřáb je poháněn spalovacím motorem a tím dochází k úniku emisí do ovzduší.  

U obou typů jeřábu je nutné hlídat unikání provozních kapalin, popř. pohonných hmot, aby 

nedocházelo k vsakování do podloží a následnému znečištění podzemních vod. 

Věžové jeřáby jsou naopak zdrojem většího hluku ze stavební činnosti než jeřáby mobilní. 

Očekávaná pracovní doba věžového jeřábu není vysoká, pouze 5 hodin denně. Hluková zátěž bude 

zvýšena pouze nárazově. 

5. NAVRŽENÉ STROJNÍ SESTAVY 

Strojní sestavy jsou popsány postupně dle potřeby mechanizace jednotlivých stavebních 

procesů. Požadované rozhodující parametry jsou vyznačeny tučně. 

5.1. ZEMNÍ PRÁCE 

Kompaktní rypadlo Bobcat E26 

Šířka:   1 675 mm 

Délka:   4 276 mm 

Výška:   2 412 mm 

Hmotnost:  2 565 kg 

Pojezdová rychlost: max. 4,6 km/h 

Rypná hloubka:  max. 2,6 m 

Výsypná výška:  max. 3,26 m 

Typ nosiče:  pásy 

Pracovní nástroje: podkopová lžíce s rovným  

břitem 30 a 50 cm 
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 Obr. č.  43:Kompaktní minirypadlo Bobcar – dosahy 

Mobilní kráčivé rypadlo  

Menzi Muck M520 

 

Šířka:   2 230 mm 

Délka:   5 830 mm 

Výška:   2 550 mm 

Hmotnost:  7 500 kg 

Pojezdová rychlost: max. 4,6 km/h 

Typ nosiče:  kráčivé rypadlo 

 

 

 

 

 

 Obr. č.  44:Kráčivé rypadlo Menzi Muck M520 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obr. č.  45:Kráčivé rypadlo – dosahy 

 
 

Pracovní nástroje: svahová lžíce, podkopová lžíce s rovným břitem 30 a 60 cm, hydraulické 

kladivo, hutnící pěch, vrtná souprava, Hydra-Tilt pro náklon lžíce 

 

 

Obr. č.  46: Pracovní nástroje rypadla 
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Nákladní automobil TATRA T158  

6x6 třístranný sklápěč 

 

 Délka:   7 575 mm 

 Výška:   3 195 mm 

 Podvozek:   kolový 6x6 

 Rozvor:   3 440 + 1 774 mm 

 Stoupání:   30 ° 

 Max. zatížení:   25 000 kg 

 Objem korby:   12 m3 

 Max. rychlost:  85 km/hod 

 

Obr. č.  47: TATRA nákladní automobil 

5.2. ZAJIŠTĚNÍ SVAHU 

Vrtná souprava na kráčivém 

rypadle Menzi Muck M520 

Šířka:   2 230 mm 

Délka:   5 830 mm 

Výška:   2 550 mm 

Hmotnost:  7 500 kg 

Pojezdová rychlost: max. 4,6 km/h 

Typ nosiče:  kráčivé rypadlo 

Délka vrtných tyčí: 1 000 mm 

Obr. č.  48: Vrtná souprava na krářivém rypadle 

Potřebná délka vrtu:  1 000 mm 

Dosah ramene:   6 000 mm 

Přítlak:    25 kN 

Vrtná rychlost:   0,2 m/s 

 

 Obr. č.  49: Vrtná souprava 

Torkretovací stroj řady SSB 24 DUO 

Výkon:   4–6 m3/hod 

Spotřeba vzduchu: 6-8 m3/min 

Připojení:  na elektrickou sít 3x PEN 400 V 

Druh pohonu:  dvouotáčkový elektromotor 

Dopravní vzdálenost horizontální: max. 300 m 

Potřebná vzdálenost horizontální: max. 27 m 

Dopravní vzdálenost vertikální: max. 100 m 

Potřebná vzdálenost vertikální:  max. 11 m  

Obr. č.  50: Torkretovací stroj SSB 24 
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Mobilní vzduchový kompresor Atlas Copco XATS 186 Jd 

Rozměry stroje:  4940 x 1580 x 1800 mm 

Množství dod. vzduchu:  11,4 / 9,8 m3/min 

Provozní tlak:   7 / 10 barů 

Palivo:    nafta 

Hladina L [dB]:   99 / 71 dB(A) 

Hmotnost:   2340 kg 

Příslušenství:   hadice 20 m 

 

 Obr. č.  51: Mobilní kompresor Atlas Copco 

5.3. HRUBÁ STAVBA A PRÁCE DOKONČOVACÍ 

  Vibrační pěch Masalta MR75R – Subaru 

 Užití:    zemní práce 

 Hmotnost:   75 kg 

 Výkon:   3 kW 

 Rozměry hutnicí desky: 330 x 285 mm (š x d) 

 Odstředivá síla:  12 kN 

 Vnější hluk:   108 dB (A) 

 

Obr. č.  52: Vibrační pěch 

Vibrační deska Masalta MS 160-1 

Užití:    zemní práce 

Hmotnost:   168 kg 

Výkon:    4 kW 

Rozměry hutnicí desky: 370 x 730 mm (š x d) 

Účinná hloubka hutnění: 500 mm 

Odstředivá síla:  30 kN 

Vnější hluk:   112 dB (A) 

Obr. č.  53: Vibrační pěch 

 

Stavební míchačka 125 l 

Užití:   hrubá stavba,  

dokončovací práce 

Objem bubnu:  125 l 

Celková hmotnost:  55,5 kg 

Motor míchačky:  230 V 

Rozměry:   1 130 x 715 x 1 333 mm 

 

 

 

Obr. č.  54: Stavební míchačka 
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Strojní omítačka PFT G 4 Standard 

 

Napájení:   230 V 

Výkon čerpadla:  cca 22 l/min 

Plnění:    PFT SILOMAT 

Dopravní vzdálenost:  až 15 m 

Stříkací pistole:   25-14 mm, 2 m 

Maltové hadice:  25 mm, 10 m 

Celková hmotnost:  280 kg 

 

Obr. č.  55: Strojní omítačka  

Pneumatický dopravník PFT SILOMAT 

trans plus 

Napájení:   32 A 400 V, jistič 

Dopravní vzdálenost: 100 až 140 m 

Dopravované množství: cca 20 kg/min 

 Obr. č.  56: Dopravník PFT SILOMAT Celková hmotnost:  293,5 kg a 233 kg 

Dopravní hadice:  45/60, PVC 25 m;  

5.4. POMOCNÉ NÁŘADÍ A NÁSTROJE 

Nivelační sestava Bosh GOL 20G Pro 
 

Užití:   převážně hrubá stavba 

Příslušenství:  stativ, nivelační lať 

Hmotnost:  2,5 kg 

Zvětšení:  20x 

Přesnost:  3 mm/30 m 

Délka latě:  5 m 

Obr. č.  57: Nivelační sestava 

 

 Totální stanice SOUTH NTS365R 

 Užití:   vytyčení stavby geodetem 

 Příslušenství:  stativ, hranol, výtyčka 

 Hmotnost:  5,2 kg 

 Zvětšení:   30x¨ 

 Přesnost měření: 0,3/1,5 mgon 

 

 

Obr. č.  58: Totální stanice 
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Křížový nivelační laser Bosh GCL 2-50 C 

Užití:   dokončovací práce 

Příslušenství:  stativ 

Hmotnost:  0,6 kg 

Přesnost:  ± 0,3 mm na 1 m 

Pracovní dosah: 20 m 

Obr. č.  59: Křížový laser  

Řetězová benzinová pila STIHL MS 311 

 Užití:  převážně hrubá stavba 

 Hmotnost:  6,2 kg 

 Příkon:  3,1 kW 

 Vnější hluk: 102 dB (A) 

 Obr. č.  60: Benzinová pila Příslušenství: pilový řetěz, brousek 

 

Kotoučová pila Makita 5604 R 

Užití:   hrubá stavba, dokončovací práce 

Hmotnost:  3,6 kg 

Úhel při řezu:  0°/45°, 54 mm/35 mm 

Příkon:   0,95 kW 

Vnější hluk:  85 dB (A) 

Nástroj:  pilový řezný kotouč – dřevo 

Obr. č.  61: Kotoučová pila 

  Přímočará kmitací pila Bosh PST 650 

 Užití:  hrubá stavba, dokončovací práce 

 Hmotnost:  1,6 kg 

 Příkon:  0,5 kW 

 Max. prořez: dřevo 65 mm, kov 4 mm 

 Vnější hluk:  85 dB (A) 

 Nástroj:  pilové plátky – dřevo, kov 

 

Obr. č.  62: Přímočará pila 

Úhlová bruska Makita GA6021 a GA5030 

Užití:   hrubá stavba, dokončovací práce 

Hmotnost:  2,3 kg/1,83 kg 

Příkon:   1,05 kW 

Výkon:   1050 W/720 W 

Vnější hluk:  91 dB (A)    Obr. č.  63: Úhlová bruska 

Nástroj:  řezné a brusné kotouče,  

∅ 150/125 mm 
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Aku vrtačka s příklepem Makita DHP 343 SHE 

 

Užití:   hrubá stavba, dokončovací práce 

Hmotnost:  2,4 kg 

Příslušenství:  2x akumulátor, 1x nabíječka 

Nástroj:  sada bitů a vrtáků pro různé materiály 

 

 

 

Obr. č.  64: Aku vrtačka 

 

Aku kombi kladivo Makita DHR 202 RFJ 

Užití:   hrubá stavba 

Hmotnost:  3,5 kg 

Příslušenství:  2x akumulátor, 1x nabíječka 

Nástroje:  sekáč, vrták, míchadlo 

 Obr. č.  65: Aku kombi kladivo 

 

Svářečka Telwin Telmig 250/2 

Užití:   hrubá stavba, dokončovací práce 

Hmotnost:  50 kg 

Napájení:  400 V/50 Hz 

Typ svařování:  MIG 

Max. svářecí proud: 260 A 

Délka hořáku:  3 m 

Materiál:  kov 

Obr. č.  66: Svářečka Telwin Telmig 

    

Plynový hořák s hadicí a PB lahví 

 Užití:   povlakové hydroizolace 

 Výkon:   35 

 Délka hořák:  850 mm 

 Délka hadice:  3 000 mm 

 Průměr trysky:  55 mm 

 Souprava:  hořák, hadice, PB lahev, vozík 

 

 

 

 

Obr. č.  67: Plynový hořák s PB lahví  
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Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles 

Užití:   betonáže 

Hmotnost:  9 a 17 kg 

Průměr hlavice: 2 rozměry – 38 a 65 mm 

Délka hadice:  5 m 

Vibrační výkon:  15 a 45 m3/hod 

Příkon   0,465 a 0,9 kW 

 Obr. č.  68: Ponorný vibrátor 

 

 Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles 

 Užití:   betonáže 

 Hmotnost:  18 kg 

 Délka lišty:  2 000 mm 

Obr. č.  69: Plovoucí lišta 

 

Bádie na beton 1034C 

Užití:   zásypy u svahu,  

betonáže 

Hmotnost:  575 kg 

Nosnost:  4 800 kg 

Objem:   2 000 l 

Délka rukávu:  2 m 

Průměr rukávu: 200 mm 

Obr. č.  70: Bádie na beton 

Ruční elektrická pila na duté cihly Alligator DWE 398 

Užití:   řezání cihel, bloků, keramiky, laminátu 

Hmotnost:  5,5 kg 

Příkon:   1,7 

Délka řezu:  43 mm 

Rozměry:  918 mm, 219 mm 

Nástroje:  pilový list s hroty karbidů 

 

 

 

 

 

Obr. č.  71: Ruční elektrická pila  
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Řezačka obkladů a dlažby s vykružovákem Kaufmann TopLine 

Užití:   keramické dlažby a obklady 

Hmotnost:  14,2 kg 

Nastavitelný úhel: 90° a 45° s 340 mm stupnicí 

Hloubka řezu:  max. 16 mm 

Délka řezu:  max. 630 mm 

Řezací kolečko:  ∅ 22 mm 

 

 

Obr. č.  72: Řezačka obkladů a dlažby 

 

  Řezačka laminátu Wolfcraft VLC 300 

 Užití:   laminátové podlahy 

 Hmotnost:  3 kg 

 Nastavitelný úhel: 90°a 45° 

 Hloubka řezu:  max. 11 mm 

 Délka řezu:  max. 470 mm 

 Obr. č.  73: Řezačka laminátu 

 

Instalatérská sada s polyfůzní  

svářečkou PROTECO 

Užití:   svařování trubek pro rozvody vody 

Hmotnost:  3,9 kg 

Polyfůzní svářečka: 800/1500 W 

Svařovací nástavce: 20-63 mm 

Materiály:  PP-R, PB, PE, PE-X 

rozsah teplot:  0-300 °C  

Příslušenství:  nůžky na trubky,  

svařovací nástavce 

 

Obr. č.  74: Instalatérská sada se svářečkou 

 

  Kompresor Elektra Beckum Mega 450 

 Popis:   mobilní, dvou-pístový 

 Hmotnost:  54 kg 

 Sací výkon:  300 l/min 

 Maximální tlak:  10 bar 

 Výkon motoru:  2,2 kW 

 Rozměry:  880 x 490 x 780 mm 

Obr. č.  75: Kompresor 
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Nástroje pro fóliové hydroizolace Leister Triac 
Užití:  montáž a svařování fóliové hydroizolace 

Nástroje: ruční přístroj ke svařování horkým vzduchem, tryska ke svařovacímu přístroji, 

svařovací automat, silikonový přítlačný váleček, mosazný přítlačný váleček na 

detaily, izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí, ocelová jehla pro kontrolu 

svarů, nůžky na plech 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. č.  76: Základní nástroje pro provádění hydroizolací z fólií 

Benzínová elektrocentrála Scheppach  
Užití:   do zbudování přípojky NN,  

náhradní zdroj 

Hmotnost:  84,5 kg 

Typ motoru:  benzínový 

Maximální výkon: 5,5 / 3,6 kW 

Výstupní napětí: 3x230 V, 1x400 V, 1x12 V 

Objem nádrže:  25 l 

Rozměry:  700 x 500 x 570 mm 

 

 

Obr. č.  77: Benzinová elektrocentrála 

 

Stavební vysavač KLARSTEIN IVC-30 

Hmotnost:  29 kg 

Objem zásobníku: 30 litrů 

Materiál:  suchá i mokrá směs 

Příslušenství:  kovová a sací hadice, filtr, sběrač 

Vnější hluk:  73 dB (A) 

 

 

Obr. č.  78: Stavební vysavač 



Návrh strojní sestavy 
 

97 

 

Paletový vozík DELTALIFT BF-ARm 

Užití:   Přesun materiálu na paletách 

Délka vidlic:  1 150 mm 

Nosnost:  2,5 tuny 

 

 

Obr. č.  79: Paletový vozík 

 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

6.1. PŘÍLOHA Č. 2 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB., BLIŽŠÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA 
BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA 
STAVENIŠTI 

6.1.1. OBECNÉ POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJŮ 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, 

sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 

podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. 

Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem 

k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení 

stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí 

obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li 

v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 

dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden 

do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 

oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 

podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností též bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při 

této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 

označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních 

předpisů. 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 

staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, 

podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
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6.1.2. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 

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

aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v 

technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

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

aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

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

nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

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

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

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

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

vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, 

aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 

rovnoměrně. 

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

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

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

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

návodem k používání. 

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

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

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 

b) urovnávat terén otáčením lopaty, 

c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

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

zeminy. 

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

stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen. 

Při nakládání materiálu na nákladní automobil bude postupováno tak, aby nebyl ohyb proveden 

přes kabinu řidiče (popřípadě je mimo kabinu). Jestliže strojník neobsluhuje stroj, musí být motor stroje 

vypnutý a stroj musí být zabezpečený proti samovolnému pohybu. 

6.1.3. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY PRO PŘEPRAVU BETONOVÝCH A JINÝCH SMĚSÍ 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní 

poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 

únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
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6.1.4. ČERPADLA SMĚSI 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 

směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například 

lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

2. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 

fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo 

minimalizováno. 

3. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 

4. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 

opakované couvání vozidel. 

5. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro   to 

konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

6. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 

přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto 

manipulaci. 

7. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 

zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných 

překážek. 

8. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

9. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

10. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 

prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v 

souladu s návodem k používání. 

11. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

6.1.5. VIBRÁTORY 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce 

nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi 

napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a 

částí vibrátoru drženou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 

provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 

poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

6.1.6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZABEZPEČENÍ STROJŮ PŘI PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ PRÁCE 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající 

obsluha. 
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2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 

používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 

nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj 

zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením 

spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 

pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí 

v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 

zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje 

a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací 

skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 

ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho 

okolí. 

6.1.7. PŘEPRAVA STROJŮ 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 

provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a 

jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 

bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 

vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky 

zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 

na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k 

používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 

jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem 

upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na 

ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 

bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické 

osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení 

stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 

prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 

zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a mechanicky 

zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná 
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hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena 

opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 

připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na 

pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 

7. POROVNÁNÍ VARIANT BETONÁŽE 

7.1. VARIANTA A 

Pro účely výpočtu byly vybrány nejobjemnější sekce ze svislých a stropních konstrukcí 

železobetonových monolitických. 

Tabulka č.  12: Náklady na betonáž varianta A 

VARIANTA A – Strojní sestava: věžová jeřáb 71-EC-B 5, bádie, autodomíchávač 

P. č. Popis položky M. J. 
Konstrukční část 

Svislé konstrukce Stropní konstrukce 

1. Standard času hod/m3 0,434 0,434 

2. Mzdový tarif Kč/hod 255 255 

3. Výkon stroje m3/hod 8 8 

4. Objem betonu m3 27,525 31,257 

5. 
Doba trvání betonáže 
výpočet: 4. / 3. 

hod 3,441 3,907 

6. 
Čas betonářů 
výpočet: 1. * 4. 

hod 11,946 13,566 

7. 
Počet betonářů 
výpočet: 1. * 3. 

osob 4 4 

8. 
Mzdy betonářů 
výpočet: 2. * 6. * 7. 

tis. Kč 12,185 13,837 

9. Provozní náklady stroje Kč/hod 297 297 

10. 
Provozní náklady strojů 
výpočet: 5. * 9. 

tis. Kč 1,022 1,161 

11. 
Celkové náklady 
výpočet: 8. + 10. 

tis. Kč 13,207 14,998 
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7.2. VARIANTA B 

Tabulka č.  13: Náklady na betonáž varianta B 

VARIANTA A – Strojní sestava: autočerpadlo, autodomíchávač 

P. č. Popis položky M. J. 
Konstrukční část 

Svislé konstrukce Stropní konstrukce 

1. Standard času hod/m3 0,203 0,203 

2. Mzdový tarif Kč/hod 255 255 

3. Výkon stroje m3/hod 40 40 

4. Objem betonu m3 27,525 31,257 

5. 
Doba trvání betonáže 
výpočet: 4. / 3. 

hod 0,688 0,781 

6. 
Technologické pauzy 
během betonáže 

hod 2,000 - 

7. 
Čas betonářů 
výpočet: 1. * 4. 

hod 5,588 6,345 

8. 
Počet betonářů 
výpočet: 1. * 3. 

osob 8 8 

9. 
Mzdy betonářů 
výpočet: 2. * 7. * 8. 

tis. Kč 11,399 12,943 

10. Provozní náklady stroje Kč/hod 1200 1200 

11. 
Provozní náklady strojů 
výpočet: (5. + 6.) * 10. 

tis. Kč 3,226 0,937 

12. 
Celkové náklady 
výpočet: 8. + 10. 

tis. Kč 14,624 13,880 

 

7.3. ZÁVĚR 

Obě varianty jsou vzhledem k malým objemům betonáže nákladově srovnatelné, přesto 

výpočet ukázal, že z hlediska ekonomického je na realizaci svislých konstrukcí vhodnější využít bádii 

a na stropní konstrukce autočerpadlo. Důvodem nevýhodnosti autočerpadla u svislých konstrukcí 

je také nutnost přizpůsobit postup betonáže hydrostatickému tlaku betonu na bednění. Zejména 

v případě jednostranného bednění je nutné dodržovat technologické pauzy mezi jednotlivými 

vrstvami betonáže. 

U stropních konstrukcí přicházejí v úvahu také obě možnosti. Vzhledem k malému objemu 

betonáží se předpokládá krátká doba samotného trvání ukládání čerstvého betonu. Celkově se 

předpokládá, že náklady na krátkodobé pronájem autočerpadla budou menší než na dlouhodobý 

pronájem bádie v době, kdy už její využití bude pouze nárazové. 
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1. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN OBJEKTOVÝ 

Objektový časový a finanční plán je uveden jako samostatná „příloha E – Časový a finanční 

plán objektový“. Tento plán je chápan jako předběžný, nižšího stupně podrobnosti. Předpokládá se, 

že podrobný časový plán vyššího stupně bude odlišný. 

Jednotlivé stavební objekty jsem zatřídila dle JKSO viz tabulka v příloze. Poté jsem stanovila 

ceny jednotlivých stavebních objektů na základě THÚ. Vynásoli jsem cenu dle JKSO na M. J. a 

množství na M. J. Do celkové ceny jsem také zahrnula náklady na zařízení staveniště a ostatní 

vedlejší náklady ve výši 3 %. 

Náklady u položky zemní práce, hrubá spodní a vrchní stavba včetně zastřešení a hrubé 

terénní úpravy byly převzaty z rozpočtového programu BuildPowerS, doba trvání pak 

z plánovacího programu MS Project. Produktivita byla dopočtena zpětným výpočtem.  

Celkové náklady dle THÚ jsem vyčíslila na 13 629 322,56 Kč. 

Poté jsem finance promítla i v časovém plánu. K jednotlivých stavebním objektům jsem 

přiřadila produktivitu (z programu CONTEC) a případně ji upravila dle zvláštních parametrů stavby. 

Rozdělila jsem finance do jednotlivých období (měsíc, čtvrtletí, rok) dle grafického časového plánu. 

Pro potřeby výpočtu doby trvání jsem také předběžně stanovila počet potřebných pracovníků. 

Pro lepší znázornění tohoto plánu jsem přidala názorné grafy. Tyto grafy ukazují poměry 

nákladů na jednotlivé stavební objekty, čerpání finančních zdrojů, přehled nákladů ve čtvrtletí a 

graf nasazení pracovníků. 

2. ČASOVÝ PLÁN Z POHLEDU INVESTORA 

Časový plán z pohledu investora je uveden jako samostatná „Příloha F – Časový plán 

z pohledu investora“. 

V rámci studie celého procesu výstavby jsem se rozhodla zpracovat i časový plán z pohledu 

investora. Jako nástroj jsem použita software MS Project. Doba trvání jednotlivých činností byla 

stanovena na základě reálného předpokladu průběhu projektu. Pouze činností vlastního provádění 

korespondují s výpočtem v objektovém časovém a finančním plánu, tedy na základě JKSO. 

3. ČASOVÝ PLÁN Z POHLEDU ZHOTOVITELE 

Časový plán z pohledu investora je uveden v samostatná „Příloha G – Podrobný časový plán 

pro hlavní stavební objekt. 

V rámci povinného zadání jsem zpracovala podrobný časový plán celé výstavby od zemích 

prací po práce dokončovací. Dobu trvání činností jsem stanovila výpočtem tedy na základě 

technologického normálu.  

Výpočtový vzorec technologického normálu: 

(Norma času * Množství) / Počet pracovníků /Směnnost / Pracovní doba = Doba trvání 

[Nh/M.J.]            [M.J.]      [hod]  [dny] 

Na základě tohoto plánu jsem dále vypracovala bilanci zdrojů a nasazení staveních strojů a 

mechanizace.
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

1.1. OBECNÉ ONFORMACE O STAVBĚ 

Druh stavby:  Novostavba 

Místo stavby:  Brno, Fryčajova 124 

  k. ú. 612553 Obřany, č. p. 1366, 1367/1 

Stavebník (Investor): PRORES s.r.o., Křepice 329, 691 65 Křepice 

  IČO: 47911603 

Projektant:  ateliér A77 ARCHITEKTI, ateliér Dukelská 89, 614 00 Brno 

  Klára Šemberková, Masarykova 226, Nové Město na Moravě 592 31 

Podrobnosti:  Plocha pozemku:  491 m2 

  Zastavěná plocha:   333 m2 (SO01) 

  Počet podlaží:   1S, 2 - 3NP 

  Výškové poměry:  ±0,000 = 232,700 m n. m. B. p. v. = 1S 

1.2. OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU 

Stavební pozemek se nachází v městské části Brno-Obřany na ulici Fryčajova. Z hlediska 

majetkoprávních vztahů bude objekt rozdělen dle vlastnických práv budoucích vlastníků bytových 

jednotek, po dobu výstavby majetek investora. Stavba bude realizována na pozemku určeném ke 

stavbě, přičemž v její lokalitě se nenacházejí žádná ochranná pásma, chráněné rostliny či zvěř. 

Hladina podzemní vody se nachází v bezpečné hloubce pod úrovní základové spáry, nemusí se tedy 

podnikat žádné opatření. Hodnota radonového indexu byla vyhodnocena jako střední, a to 

na základě měření objemové aktivity v půdním vzduchu. Stavba bude izolována proti radonu 

běžnými asfaltovými pásy z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné rohože a s Al fólií. 

V prostoru plánované výstavby se nacházel dožívající objekt RD, který byl určen k demolici 

z důvodu nevyhovujícího stavu. Stávající přípojky vody, kanalizace, plynu a elektrické energie 

budou zachovány pro potřeby zařízení staveniště, rovněž pro nový objekt jsou tyto stávající 

přípojky na parcele číslo 81/1 vyhovující. Budou zřízeny pouze nové revizní šachty a retenční nádrž 

pro zdržení dešťové vody. 

Technologický předpis je zpracován pro třípodlažní a čtyřpodlažní objekt s přízemím 

využívaným jako technické podlaží. Objekt je umístěn v proluce charakteru řadových domů při 

páteřní komunikaci obce. Objekt je navržen v hmotách zapadajících do stávající rostlé zástavby, 

nevybočující z charakteru rázu obce. 

1.2.1. ZEMNÍ PRÁCE 

Bourací práce byly provedeny v minulosti jinou firmou, pozemky jsou čisté a vyklizené. 

Nejprve dojde k sejmutí ornice v tloušťce 200 mm, v rámci bilance zemin je veškerá ornice 

přebytečná a bude odvezena na skládku za poplatek. V rámci výkopových prací dojde k odkopu 

svahu v zadní části pozemku. Odkopy proběhnou ve třech úrovních z důvodu zajištění svahu 

zemními kotvami a v ploše zabezpečené stříkaným betonem s vloženou KARI sítí.  

1.2.2. ZALOŽENÍ OBJEKTU 

Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu. V místech změny úrovně 

základové spáry, tj. odskok podlaží 1S, 1NP a 2NP, bude nutné konstrukčně upravit základy po 
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stupních pod úhlem 45° a výšce max. 500 mm. Pod základovými pasy bude proveden zhutněný 

štěrkový násyp tloušťky 150 mm. 

Základy sousedících objektů budou vždy odhaleny a založení původních objektů a 

novostavby bytového domu bude na stejné úrovni základové spáry. V případě mělkého založení 

sousedních budov budou stávající základy podezděny, v případě hlubšího založení budou základy 

novostavby spuštěny na úroveň stávajících základových spár sousedících objektů. 

1.2.3. SVISLÉ KONSTRUKCE 

Stěny garáží a přilehlé stěny ke svahu jsou navrženy jako železobetonové z betonu v 

tloušťce 250 mm. Spodní stavba bude izolována povlakovou hydroizolací z asfaltových pásů. Ve 

stěnách budou vloženy trubky pro elektrorozvody a strukturovanou kabeláž. Suterénní zdivo 

přichází do kontaktu se zeminou, proto bude izolováno v tloušťce 70 mm extrudovaným 

polystyrenem na celou výšku suterénu do úrovně – 1 m pod upravený terén, od této úrovně až na 

celou výšku soklu bude osazen extrudovaný polystyrén tloušťky 130 mm. 

Ostatní stěny jsou zděné z keramických tvárnic Porotherm v tloušťce 250 (300) mm a 

zateplený kontaktním zateplovacím systémem v tloušťce 150 mm. 

1.2.4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. Překlady jsou ocelové z válcovaných 

profilů a prefabrikované typové Porotherm. Schodiště jsou monolitická dvouramenná.  

1.2.5. STŘECHA 

Střecha nad dvorní budou je plochá jednoplášťová, zateplená v tloušťce 250 mm s voženou 

fólií. Střechu nad uliční budou tvoří dřevěný vaznicový krov s vikýři (obytné podkroví). 

1.3. OBECNÉ ONFORMACE O PROCESU 

Z důvodu realizace je nutné objekt rozdělit na tři etapy ve směru od zahrady do ulice. 

U stropní konstrukce nad 1S je nutné zřídit pracovní spáru v místě průvlaku tak, aby byla 

konstrukce stabilní po dobu realizace dalších podlaží.  

Nejprve bude zhotoveno bednění stropů ze systémových dílců Dokaflex 1-2-4. 

Do zhotoveného bednění bude armována výztuž. Betonáže budou probíhat za pomoci 

autočerpadla, které bude plněno z autodomíchávačů.    

Po odbednění stropních konstrukcí budou ponechány pomocné strojky až do doby nabytí 

pevnosti betonu (28 dní). 
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2. MATERIÁLY 

2.1.  VÝPIS MATERIÁLU 

2.1.1. VÝZTUŽ 

Tabulka č.  14: Výpis materiálu – výztuž 

Etapa 

Mmožství 
výztuže 

v betonu 
[kg/m3] 

Objem 
betonu 

k-ce 
[m3] 

Odhad 
množství 

[t] 
Specifikace výztuže  

Celková 
hmotnost  

[tun] 

strop nad 1S  
dvorní 
budova 

150 20,68 3,102 

∅ 8 mm, třmínky 0,310 

∅ 12 mm, pomocná výztuž 1,241 

∅ 14 mm, hlavní výztuž 1,551 
strop 

nad 1NP 
dvorní 
budova 

120 17,14 2,057 

∅ 8 mm, třmínky 0,205 

∅ 12 mm, pomocná výztuž 0,823 

∅ 14 mm, hlavní výztuž 1,029 
strop 

nad 2NP 
dvorní 
budova 

120 17,14 2,057 

∅ 8 mm, třmínky 0,205 

∅ 12 mm, pomocná výztuž 0,823 

∅ 14 mm, hlavní výztuž 1,029 

strop nad 1S  
terasy 

150 21,23 3,185 

∅ 8 mm, třmínky 0,320 

∅ 12 mm, pomocná výztuž 1,274 

∅ 14 mm, hlavní výztuž 1,591 

strop nad 1S  
uliční budova 

120 21,06 2,527 

∅ 8 mm, třmínky 0,378 

∅ 12 mm, pomocná výztuž 0,885 

∅ 14 mm, hlavní výztuž 1,264 

strop nad 1S  
uliční budova 

120 16,13 1,940 

∅ 8 mm, třmínky 0,292 

∅ 12 mm, pomocná výztuž 0,680 

∅ 14 mm, hlavní výztuž 0,968 

CELKOVÁ HMOTNOST: 14,87 tun 

Použitá betonářská výztuž B500B, charakteristická mez kluzu fyk = 500 MPa. Ke spojování 

prutů bude použit armovací drát tl. 1,4 mm – 3x svitek 50 m.  

2.1.2. DOPLŇKOVÉ PRVKY BEDNĚNÍ  

Tabulka č.  15: Výpis materiálu – doplňkové prvky armování 

Obrázek Popis Počet [ks] 

 

Distanční lišty TRICK 25, krytí 25 mm 
- délka 2 m, 50 ks/balení  

270 ks 
4 balení 

 

Distančník 25 Clinch 
- na průměr výztuže 8–14 mm 

200 ks 
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2.1.3. BEDNĚNÍ – CELKOVÁ DODÁVKA 

Tabulka č.  16: Výpis materiálu – prvky bednění 

Označení Popis prvku 
Počet  

na 1 podlaží [ks] 
Počet  

celkem [ks] 

586087400 Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 300 49 75 

 Stropní podpěra Doka Eurex 20 top 250 24 40 

586155500 Opěrná trojnožka top 35 60 

586174000 Spouštěcí hlavice H20 29 50 

586179000 Přidržovací hlavice H20 DF 38 70 

189701000 Nosník Doka H20 top P 1,80 m 24 50 

189702000 Nosník Doka H20 top P 2,45 m 4 8 

189703000 Nosník Doka H20 top P 2,65 m 63 100 

189704000 Nosník Doka H20 top P 2,90 m 9 15 

189704000 Nosník Doka H20 top P 3,30 m 4 8 

189704000 Nosník Doka H20 top P 3,60 m 7 14 

586148000 Průvlaková kleština 22 35 

186009000 Bednící deska Doka 3-SO 21 mm, 200/50 cm 46 150 

186011000 Bednící deska Doka 3-SO 21 mm, 250/50 cm 20 60 

580470000 Sloupek ochranného zábradlí S   

586555000 Podestové schůdky 0,97 m 2 4 

582528000 Svorník s perem 16 mm 73 100 

2.1.4. BETONOVÁ SMĚS 

Požadovaná receptura betonu: 

Na staveništi není nijak agresivní prostředí s nepříznivými účinky na budoucí stavební 

konstrukce. Trhliny jsou povoleny max. do 0,5 mm.   

Stropní konstrukce nad 1S: C 30/37, konzistence S4 – čerpatelný; Dmax 18, Cl 0,2, XC1 

Tabulka č.  17: Výpis materiálu čerstvý beton 

Etapa Popis Mmožství [m3] 

1. Strop nad 1S, dvorní budova, C 30/37 20,680 

2. Strop nad 1NP, dvorní budova, C 25/30 17,138 

3. Strop nad 2NP, dvorní budova, C 25/30 17,138 

4. Strop nad 1S, terasy, C 30/37 21,230 

5. Strop nad 1S, uliční budova, C 30/37 21,060 

6. Strop nad 1NP, uliční budova, C 25/30 16,126 

CELKOVÝ OBJEM: 113,34 m3 

 



Technologický předpis provádění stropních konstrukcí 
 

Str. 112 
 

2.1.5. VÁZACÍ A RÁDLOVACÍ DRÁT 

Vázací drát ∅ 1,4 mm pro vázání výztuže. Rádlovací drát ∅ 3,15 mm pro stahování bednění. 

Délka drátu v návinu:  50 m 

Popis:    pozinkovaný 

Celkový počet balení: 

2.1.6. DREIKANT 

Trojúhelníková lišta 25/25/35 mm, zkosené hrany o 45° 

Délka:  2,5 m = 1 ks 

Balení:  po 50 m → 20 kusů 

Délka:   (11,1+7,5) *2+(11,1+9,65) *2*2+(11,1+7,6) *2+(10,3+9,785) *2*2 = 238 m 

Celkový počet balení: 

  238 m/50 m → 5 balení * 20 ks/balení = 100 kusů 

2.1.7. SYSTÉM NA KROPENÍ BETONU 

3x Zahradní hadice délky 15 m 

3x Rozstřikovače 

Rozdělovací a připojovací armatury – dle potřeby 

2.1.8. OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 

Odbedňovací olej, PU pěna, odstraňovač PU pěny, hřebíky, vruty, brnkací šňůra. 

2.2. DOPRAVA 

2.2.1. PRIMÁRNÍ DOPRAVA – MIMOSTAVENIŠTNÍ 

Dopravu bednění zajistí společnost Doka vlastní transportní divizí na podvalníku. Výztuž a 

stavební řezivo bude dovozeno pomocí tahače s podvalníkem. Dodavatel hutního materiálu je 

ARMOSPOL CZ a.s. Betonová směs bude na stavbu dovážena v autodomíchavači SCHWING Stetter 

C3 BASIC LINE AM 10 C o objemu bubnu 8 m3. z betonárny TBG BETONMIX a.s., Královo Pole. 

Pomocný materiál menších rozměrů bude přepraven v dodávce typu Ford Transit. 

Přesné adresy a trasy jsou uvedeny v kapitole „Návrh strojní sestavy – dopravní trasy“. 

Určení počtu autodomíchávačů: 

Počet autodomíchávačů = 
������é 
��ž��í ������

����
 ������� ��
í��á��č�
 = 

��,��

�
 = 3 jízdy  

Určení počtu autodomíchávačů potřebných pro plynulý provoz 

Čas plnění autodomíchávače v betonárce je 5 min. Doba jízdy z betonárky na staveniště je 

za běžného provozu 8 minut, po staveništi 1 minutu. Výkon čerpadla je uvažován 60 m3/h, čemuž 

odpovídá rychlost 1 m3/min. Celková rychlost betonáže je stanovena na 0,4 m3/min.  

Cyklus = ∑ časů = 1 + 8 + 5 + 8 + 1  = 23 min 

Počet autodomíchávačů = 
č� �� ���ě

č!" #! "$!%&ě
 = 

�'

�/�,)
 = 1,15 = 2 autodomíchávače 
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2.2.2. SEKUNDÁRNÍ DOPRAVA – VNITROSTAVENIŠTNÍ 

Manipulaci se svazky výztuží, paletami, koši, bedněním a dalšími těžšími prvky zajistí auto 

s rukou při vykládce na skládku. Rozměry staveniště ani postup výstavby neumožnuje využití 

stavebního věžového jeřábu ani samostavitelného jeřábu pro potřeby výstavby. Ve výjimečných 

situacích bude objednán autojeřáb. Prvky budou zavěšeny na hák jeřábu přes čtyřpramenný 

jeřábový řetěz délky 3,2 m s maximální nosností 3,6 tun. Bednící systém je proto navržený lehký 

pro snadnou ruční manipulaci. Betonářskou výztuž budou pracovníci vytahovat ručně po menších 

svazcích do zvýšených pracovišť za pomoci textilních úvazků.  

Transport betonu do bednění zajistí autočerpadlo SCHWING S 28 X s výložníkem o 

dosahu 24 m. Pozice stání autočerpadla a plnění betonem z autodomíchávače je znázorněno ve 

výkresové dokumentaci. 

2.3. SKLADOVÁNÍ 

Výztuž bude uskladněna na odvodněné a zpevněné ploše na dřevěných podkladcích, ve 

svazcích a podvázány lany pro zpětné vytažení ze skládky. Veškerá výztuž bude viditelně označena 

štítkem a dodávka musí s těmito štítky souhlasit. Skladování jiného materiálu (než bednícího 

systému) bude minimální z důvodu nedostatku prostoru. 

Prvky bednění budou uskladněny ve speciálních paletách, kontejnerech nebo bednách 

od dodavatele. Palety lze dodatečně přitížit váhou až 3150 kg, víceúčelové kontejnery váhou 7900 

kg. Pro úsporu místa na staveništi lze klást boxy nad sebe, avšak maximálně v počtu dva, kvůli 

bezpečnosti z důvodu zřícení, tj. maximální výška stohu 2 m. Budou vždy umístěny na zpevněném 

podkladu. 

Tabulka č.  18: Výpis materiálu – skladovací pvrky 

Obrázek Popis Počet [ks] 

 Palety Frami 1,2 m 
- skladování systémových prvků na 
stavbě (sklon podlahy 3%) 
- max. nosnost: 800 kg 

30 

Palety Frami 1,5 m 5 

 

Víceúčelový kontejner Doka 1,2 x 0,8 m 
- max. nosnost: 1500 kg 

6 

Ostatní drobný stavební materiál jako hřebíky, vruty, pytle s cementem, pracovní nářadí 

a elektrické a motorové nástroje budou umístěny v suchém skladu. Chemické kotvy, krystalická 

hydroizolace a jiné chemické látky budou umístěny ve skladu s nebezpečnými materiály. 

Všechno potrubí včetně příslušenství bude uskladněno na zpevněné ploše skládky. 
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3. PŘEDÁNÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

3.1. PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu čety betonových konstrukcí. Předmětem 

předání bude projektová dokumentace stropních konstrukcí a sdělení požadavků na průběh prací. 

Součástí předání bude prohlídka staveniště, na které se ujistí, že jsou předchozí práce dokončené 

a v požadované kvalitě. Mezi dokončené práce patří hotové svislé konstrukce. Dále musí být 

zřízeno zařízení staveniště, konkrétně zpevněné plochy pro uskladnění systémového bednění 

Doka, jeho doplňků a výztuže. 

Proběhne vstupní kontrola dle kapitoly „Kontrolní a zkušební plán – zemní práce“. O všem 

výše zmíněném se provede zápis do stavebního deníku.  

3.2. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Budou již hotové příjezdové a přístupové komunikace na staveništi, které budou zpevněny 

recyklátem nebo štěrkem i z důvodu zmírnění prašnosti z pojezdu strojů. U výjezdu ze staveniště 

bude umístěna vodovodní přípojka (myčka) pro očištění automobilů, aby nedocházelo ke 

znečištění veřejných komunikací. Staveniště bude zřízeno dle výkresu č. 02 Zařízení staveniště. 

Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 220 a 380 V, která bude napojena 

na stávající elektrické vedení. Hygienické zázemí pro zaměstnance bude zajištěno pouze mobilní 

toaletou TOI TOI. Pro vedoucí personál nebude k dispozici kancelář přímo na staveništi, zasedací 

místnost pro konání kontrolních dní bude na sídle zhotovitele stavby. V průběhu první etapy bude 

na staveništi umístěná buňka pro pracovníky. V dalších etapách budou jako zázemí pro pracovníky 

sloužit místnosti již zhotovené části objektu. Bezpečností osvětlení staveniště bude umístěno 

na stožárech a bude opatřeno časovým spínačem. Staveniště bude celou dobu opatřeno plotem 

výšky 2,0 m, tak aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení, strojů a osob.  

Budou zpevněny plochy určené pro skládky. Uložení materiálu bude tak, aby nedošlo 

k jeho poškození a ohrožení životního prostředí na skládkách nebo v uzamykatelných skladech. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Standardní pracovní doba je stanovena od 6:00 do 18:00. Teplota během betonáže nesmí 

u portlandských cementů klesnout pod + 5 °C. Každý den se zaznamenává teplota 3x denně, tj. 

v 6:00, 12:00 a 18:00, ze které se stanoví průměrná teplota (večerní hodnota se bere 2x). Nejnižší 

teplota nesmí klesnut pod 0 °C a zároveň být vyšší než 30 °C. To platí i po dobu tvrdnutí betonu, 

minimálně 5 dní. Pokud teplota klesne pod 5 °C, musí být beton ochráněn proti promrznutí 

např. zakrytím folií nebo geotextílií. V případě betonáže pod 5 °C bude použita záměsová voda, 

ohřáté kamenivo nebo přísady. V případě vysokých teplot bude beton zakryt fólií (nízkých 

geotextílií) a dostatečně kropen vodou v průběhu celého dne. Musí být zabráněno vymýváním 

cementu z povrchu konstrukce vlivem velkého množství srážek. 

Stavbyvedoucí má v případě nepříznivých podmínek, kdy není možné pokračovat v práci, 

zastavit činnost. Práce s jeřábem nemohou být prováděny za snížené viditelnosti, jakmile klesne 

pod 20 metrů, kvůli špatné komunikaci mezi pracovníky. Stejně tak v případě větrů o rychlosti vyšší 

než 10 m/s nebo dlouhodobých dešťů. Veškeré práce budou ukončeny pouze v případě hustých 

dešťů nebo bouře.  
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4.2. INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 

Před započetím prací provede dodavatel řádnou instruktáž pracovníku, pod kterou se 

rozumí seznámení s projektovou dokumentací, provozními podmínkami staveniště (připojení na 

elektrickou síť, čerpání vody, hygienické zázemí, nádoby na tříděný odpad), s vedením inženýrských 

sítí a jiných překážek. Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění 

maximální péče o ochranu zdraví při práci všech zaměstnanců. Všichni pracovníci tedy musí být 

proškoleni v oblasti BOZP a používání OOPP (zaměstnavatelem). Stavbyvedoucí jasně stanoví 

sankce při porušení sjednaných pravidel. Skutečnost provedení školení jednotlivých pracovníků se 

uvede ve stavebním deníku a stvrdí podpisem. O školení se založí záznam.  

Veškeré práce musí být provedeny osobami kvalifikovanými v daném odvětví, což obnáší 

kontrolu profesních i strojních průkazů. Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými 

normami, vyhláškami, předpisy a požadavky investora.  

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s technologickým postupem 

a předpisy pro základové konstrukce. Všechny osoby nově vstupující na staveniště budou poučeni 

v oblasti BOZP. 

Na provádění prací bude dohlížet stavbyvedoucí, popř. mistr. Ten bude kontrolovat dané 

technologické postupy, množství spotřeby, parametry a kvalitu materiálu a bezpečnost na 

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

pracovníci s daným řidičským oprávněním nebo strojním průkazem.  

5.1. PRACOVNÍ ČETA – STROPNÍ KONSTRUKCE 

Tabulka č.  19: Personální obsazení – stropní konstrukce 

Počet Funkce Kvalifikace Úkol 

1 x  
Betonář – 
vedoucí 

 pracovní čety 

Obvykle s nejvyšším 
vzděláním, oprávněn, 
proškolen a poučen 

Koordinace stavby bednění, 
armování, postupu betonáží 

2 x Obsluha tahače 
Řidičský průkaz skupiny C+E, 
Profesní průkaz, proškolen 

Dovoz bednění a výztuže 

5 x Betonář Vyučen, proškolen a poučen 
Zpracování a úpravy čerstvého 

betonu 

5 x  Železář Vyučen, s praxí, poučen 
Armování základů; ukládání, 

vibrování a zpracování čerstvého 
betonu  

5 x Tesař – Montér Vyučen, proškolen a poučen 
Stavby systémového bednění a 

odbedňování, prostupy 

1 x Vazač 
Vazačský průkaz, proškolen a 

poučen 
Upínání břemen na jeřáb 

2 x  
Řidič 

autodomíchávače 
Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz, proškolen 

Dovoz čerstvého betonu 

1 x 
Obsluha 

autočerpadla 
Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz, proškolen 

Manipulace s čerpadlem na 
beton 

2 x Obsluha tahače 
Řidičský průkaz skupiny C+E, 
Profesní průkaz, proškolen Dovoz bednění a výztuže 
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6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Detailní informace ke strojům a pomůckám, jejich technické parametry a výpočty jsou 

zpracovány v kapitole „Návrh strojí sestavy“. Ve stejné kapitole jsou řešeny varianty volených sestav 

pro jednotlivé konstrukce dle finančních nákladů a objemových kapacit pro možné zpracování 

betonové směsi. 

6.1. STROPNÍ KONSTRUKCE 

6.1.1. STROJNÍ SESTAVA 

1x Autočerpadlo SCHWING S 36 X 

3x Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 BASIC LINE AM 10 C 

6.1.2. ELEKTRONICKÉ, MOTOROVÉ NÁSTROJE A NÁŘADÍ 

1x Křížový laser Bosh PLL360 

1x Nivelační sestava Bosh GOL 20G Pro 

2x Motorová pila STIHL MS 311 

1x  Kotoučová pila Makita 5604R 

2x Velká úhlová bruska Makita GA6021 

1x  Malá úhlová bruska Makita GA5030 

2x Aku vrtačka s příklepem MakitaDHP343SHE  

+ 2x baterka, 1x nabíječka 

2x  Aku kombinované kladivo (vrtání, sekání) Makita DHR202RFJ 18V LI 

2x Stropní vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles ERGO 368 

2x Univerzální nástroj pro povolování (prvek Doka) 

6.1.3. RUČNÍ NÁŘADÍ 

Lopata, ruční pila, hrábě, kladiva, palice, železářské kleště, stahovací latě, nerezová hladítka 

hladká, univerzální nástroj pro povolování Doka, montážní vidlice H20, nerezový vrták ∅18 mm a 

délky 0,8 m, odlamovací nůž. 

6.1.4. MĚŘÍCÍ POMŮCKY 

Měřící pásmo, svinovací metr, libela dlouhá a krátká. 

6.1.5. OCHRANNÉ POMŮCKY 

Pracovní oděvy, pracovní boty s ocelovou špičkou, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 

ochranné brýle při řezání úhlovou bruskou, ochranná kukla při sváření (nepředpokládá se). 

7. PRACOVNÍ POSTUP 

Při betonáži a zpracování, zhutňování a ošetřování je nutno dodržovat technickou normu 

ČSN EN 13670. Betonáž stropní konstrukce nad 1S proběhne ve třech etapách u důvodu postupu 

výstavby. Pracovní spára je volena za průvlakem, v místě snížení stropu, tak, aby byla konstrukce 

stabilní i při výstavbě dalších podlaží. 
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7.1. MONTÁŽ BEDNĚNÍ 

Pro zabednění stropních konstrukcí je nejvhodnější bednící systém Dokaflex 1-2-4, které se 

díky jednoduchému přesazování nosníků H20 top přizpůsobí libovolným půdorysům. Veškeré 

návrhy bednění včetně detailů byly zpracovány v návrhovém programu Tipos 8 – „Příloha N – Výkres  

č. 7: Ukázka návrhu bednění v programu Tipos“. Detail bednění průvlaku je uveden v kapitole 

„Specializace – Betonové konstrukce“. 

 

Obr. č.  80: Postup montáže bednění 

Po obvodu se položí podélné a příčné nosníky. Značky na nosníku ukazují maximální 

vzdálenosti, tj. 4 značky pro podélné nosníky, 6 značek pro podpěry s opěrnou trojnožkou. 

Nastavovacím třmenem se provede hrubé výškové nastavení stropních podpěr. Do stropní 

podpěry se osadí spouštěcí hlavice H20 se spouštěcí výškou 6 cm. Rozestaví se trojnožky, do nich 

ustaví stropní podpěry a upevní se upínací pákou. Před vstupem na bednění zkontrolujte ještě 

jednou správné upevnění. Spouštěcí hlavice je nutné u obvodových stěn umístiti tak, aby bylo 

možno při odbedňování vytlouci klín. Pomocí montážních vidlic se uloží primární podélné nosníky. 

Podélné nosníky se přesně znivelují podle výšky a tvaru stropu. Poté se uloží veškeré příčné nosníky 

(max. vzdálenost 0,625 m při tl. stropu 250 mm).  

 

Obr. č.  81: Systémové bednění Dokaflex 1-2-4 
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Již v návrhu bylo dbáno na to, aby pod každým předpokládaným místem styku desek ležel 

nosník (příp. zdvojené nosníky). Pokládka břemen na bednění stropu je dovolena teprve po 

montáži mezipodpěr. Na vnitřní trubku stropní podpěry se nasadí přidržovací hlavice H20 DF a 

zajistí se integrovaným třmenem (max. vzdálenost 1,0 m, tj. 2 značky). Z hlediska bezpečnosti bude 

použita kolektivní ochrana proti pádu na okraji stropu – ochranná zábradlí Doka. Uloží se bednící 

deky 3-SO-21 kolmo k příčným nosníkům. Pokud možno se na okrajích zajistí desky hřebíky 

(cca 50 mm).  

Bednění průvlaku v 1S bude řešeno dle typového řešení odborníků firmy Doka. Pomocí 

bednící překližky a hranolů se vyrobí přesná forma dle rozměrů průvlaku. V místě vytrnování 

betonářské výztuže bude použit speciální těžký tahokov pro betonáže jako ztracené bednění 

(viz kapitola „Betonové konstrukce – odst. 6.2. Detaily bednění“. Výška dřevěného hranolu je odvozená 

z pevné výšky průvlakové kleštiny, tj. 30-hprůvlaku. Horní hrana bednění bude znivelována. Bednění 

musí být ošetřeno odbedňovacím olejem. 

7.2. ARMOVÁNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 

Výztuž nebude skladována, ale přivezena těsně před montáží po dokončení bednění. 

Výztuž bude na pracoviště dopravena přímo dopravním prostředkem s možností vykládka rukou. 

Svazky budou rozděleny na menší celky a rovnoměrně rozloženy po konstrukci, aby bylo 

zabráněno její destrukci.  

Budou uloženy distanční lišty dle požadované hodnoty krytí výztuže v osové vzdálenosti cca 

1,0 m. Armovat se bude armovacími kleštěmi KNIPEX a vázacím drátem tloušťky 1,4 mm. Nejprve 

bude vyvázána spodní deka výztuže s průvlakem. V dostatečné míře se rozmístí kozlík, ke kterým 

se uchytí vrchní deka výztuže. Při okrajích desky budou usazeny plastové distanční prvky. 

7.3. BETONÁŽ, OŠETŘOVÁNÍ BETONU, TECHNOLOGICKÁ PAUZA 

Před samotnou betonáží musí být bednění a výztuž převzata stavbyvedoucím. Ke kontrole 

výztuže je vhodné přizvat statika pro zhodnocení totožnosti realizace dle projektové dokumentace. 

Bednění musí být čisté, nejlépe vyfoukané kompresorem. Bednění musí být ošetřeno 

odbedňovacím přípravkem a dřevěné prvky je vhodné kropit již 12 hod před betonáží. Kvůli 

výškové dostupnosti k budovaným konstrukcím bude betonáž prováděna autočerpadlem, které 

bude plynule doplňováno autodomíchávači. Po příjezdu každého autodomíchávače bude 

pověřený pracovní nejdříve kontrolovat dodací list z hlediska požadované receptury s 

objednávkou, a především doby naložení čerstvého betonu. Mezi dobou naložení a uložením 

čerstvého betonu nesmí uběhnout více, jak 45 min. Také budou odebrány zkušební tělesa 

a provedena zkouška konzistence sednutím kužele. Po skončení betonáže se odebere od betonáře 

dodací list, kde bude navíc doplněno vyčerpané množství betonové směsi a případně dodatečně 

použité přísady.  

Čerstvý beton musí být ukládána do bednění z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo 

k separaci kameniva od cementové směsi, a tím k znehodnocení betonu. Betonáž započne 

v nejnižším místě, tj. průvlaky. Beton bude do bednění ukládán rovnoměrně a pod nízkým tlakem 

tak, aby nedošlo k deformaci bednění. Jednotlivé betonáže jsou malých objemů a betonárka se 

nachází 8 min od staveniště, zásobování betonem tedy bude odvislé od rychlosti zpracovatelnosti 

betonu. Stropní desky budou ukládány v jedné vrstvě, průvlaky ve dvou vrstvách. Pro ochranu 

bednění budou použity vibrátory s ochranným gumovým krytem. Vibrování bude probíhat vždy 

svislým pohybem dolů a pomalým pohybem nahoru tak, aby nedošlo k extrémům, tj. nezůstalo 
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v betonu mnoho vzduchových pórů a zároveň nevzniklo tzv. cementové mléko. Je zakázáno 

vibrátorem rozhánět beton do plochy. 

 Během ošetřování je nejdůležitější zajistit, aby byl beton stále navlhčený a nevznikly tak 

nežádoucí praskliny vlivem smršťování. Pro vlhčení plošných konstrukcí je vhodné použít 

rozstřikovače. Doba polévání je závislá na okolní teplotě. V letním období je vhodné beton zakrýt 

fólii kvůli odpařování, naopak v zimním období je vhodnější volit geotextílii. V případě vysokých 

teplot kropit až 8x denně. Nejkratší doba, po kterou je třeba beton polévat vodou jsou 3 dny. 

Teplota musí být max. o 10 °C nižší než teplota povrchu betonu. 

7.4. ODBEDNĚNÍ 

Pevnost závisí především na teplotě okolního prostředí, receptuře z hlediska přísad a 

druhu konstrukce. Pro výpočet je stanovená doba odbednění po nabytí 50 % pevnosti betonu 

v tlaku (vlastní hmotnost a provozní zatížení). Výpočet je součástí přílohy č. 01: Stanovení doby 

odbednění stropní konstrukce v 1S. 

Tabulka č.  20: Doba nutná pro dosažení 50 % pevnosti 

Teplota okolního prostředí Doba nutná pro dosažení potřebné pevnosti 

5-10 °C 3,5 dne 

10-15 °C 2,5 dne 

15-25 °C 1,5 dne 

Odstranění mezipodpěr a odložení na ukládací paletu, zákaz shazování materiálu z výšky. 

Po odstranění mezipodpěr zůstane jen rastr podpěr s rozestupem 2,0 m ve směru příčných 

nosníků a 3,0 m ve směru podélných nosníků. Vznikne tak dostatečný prostor pro pojíždění 

mobilních zařízení a ukládacích palet. Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice se spustí bednění 

od stropu. Příčné nosníky se sklopí, vytáhnou a odloží do ukládací palety. Pouze nosníky pod styky 

desek ještě zůstanou na místě. Odstraní se palety, popř. šetrně vypáčí od hotové betonové 

konstrukce. Demontují se zbývající příčné a podélné nosníky a uloží do ukládací palety. Naposled 

se demontují stropní podpěry, hlavice a trojnožky. 

 

Obr. č.  82: Postup odbednění stropu 

Před betonováním dalšího stropu se musí osadit podpěry pomocného podepření. Průvlak 

bude zajištěn podpěrami v celé své délce. V případě, že se stropní podpěry neuvolní a nenahradí 

pomocnými, může při betonáži dalšího, výše ležícího, stropu vést ke zdvojnásobení zatížení podpěr. 

Na toto zatížení nejsou podpěry dimenzovány, může dojít k přetížení a škodě na bednění. Pomocné 

podpěry zajišťují rozložení zatížení: 

cca 0,4 pomocné podpěry na každou podpěru v bednění – stropy se stejnou tuhostí 

cca 0,8 pomocné podpěry na každou podpěru v bednění – spodní strop má vyšší tuhost 
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Průhyb stropu je prakticky nezávislý na okamžiku odbednění. Příliš časné odbednění vede 

ke zvýšení celkové deformace o méně než 5 %. Modul pružnosti betonu dosáhne již po třech dnech 

více než 90 % 28-denní hodnoty (nezávisle na receptuře). Časné odbednění nemá ani negativní vliv 

na vznik trhlin. 

8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 

Kontrolní a zkušební plán a podrobný popis kontrol, včetně měřících parametrů je popsán 

v kapitole „Kontrolní a zkušební plán – 3. Stropní konstrukce“. 

8.1. VSTUPNÍ KONTROLA 

U vstupní kontroly se bude kontrolovat správnost projektové dokumentace a jiných 

dokumentů, kontrola přístupových cest, jejich označení a osvětlení, zajištění pracoviště. Zejména 

se kontroluje dokončenost a správnost provedení svislých konstrukcí. 

U každé etapy se kontroluje vytyčení polohových a výškových bodů. Před zahájením další 

etapy se kontroluje rovinnost a rozměry předcházejících konstrukcí. V případě přitížení mladých 

betonů jinou konstrukcí se kontroluje odhadovaná pevnost betonu Schmidtovým kladívkem. 

Kontroluje se dodávka a skladování materiálu dle předepsaných zásad. Před zahájením prací 

proběhne kontrola všech pracovníků, jejich kvalifikace a proškolení zejména z hlediska BOZP. 

8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

Do mezioperační kontroly spadá kontrola strojů a zařízení, zabezpečení a zařízení 

staveniště a klimatických podmínek. Kontrolují se jednotlivé práce a správnost provádění dle TP. 

Při zřizování monolitických stropních konstrukcí se dbá především na pravidelnou kontrolu 

správnosti a kompletnosti výztuže a bednění dle projektové dokumentace, správné umístění a 

osazení prostupů. Před betonáží se kontroluje čistota, ošetření a těsnost bednění, při betonáži pak 

správný postup ukládání a zpracování betonové směsi a dodržení technologických pauz v průběhu 

betonáže. Po betonáži se kontroluje správné ošetření betonu podle vnějších podmínek a 

odbednění. 

Nivelačními a laserovými přístroji se měří správnost bednění. Bednění musí být přesné, 

prostorově tuhé a hladké. Lícní plochy musí být podporovány tak, aby se nikde nemohly pod tlakem 

čerstvého betonu viditelně prohnout.  

Před začátkem armování se kontroluje specifikační štítek s PD – počet prutů, jakost, 

technické parametry a dimenze. Z hlediska kvality provedení armatury se kontroluje kompletnost, 

umístění, rozteče s tolerancí 10 mm, pevnost spojů a počet jednotlivých prvků dle PD. Kontroluje 

se výška dolní a horní krycí vrstvy výztuže, správné rozmístění distančníků. 

Kvalita betonu se kontroluje vizuálně porovnáním údajů na dodacím listě a objednávce. Dle 

KZP je nutné dbát na stanovený počet odebraných krychlí pro zkoušky pevnosti betonu v tlaku 

(vychází z objemu betonáže). Přímo na stavbě bude provedena polní zkouška konzistence betonu 

sednutím kužele (čerpatelný beton od S3). 

8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Výstupní kontrola bude provedena za účasti stavbyvedoucího, stavebního dozoru 

(zástupce investora) a vedoucího čety. Ve výstupních kontrolách se kontroluje zejména přesnost a 

kvalita provedení stropních konstrukcí včetně prostupů. 
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Kontrola rovinnosti stropní konstrukce se provádí nivelačním přístrojem na bodech rastru 

3 x 3 m, nesmí přesáhnout mezní odchylku ±25 mm. 
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Plán BOZP je podrobně zpracován v samostatné kapitole: „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi“. Součástí je i příloha: „Rizika a opatření při provádění stropních konstrukcí“. 

Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné předpisy z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví, tj: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništi 

• 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 

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

práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

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

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

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

prostředí. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

• 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. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu. 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 

352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Pracovníci budou vždy dle vykonávané práce seznámeni s možnými riziky na staveništi. 

Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před jejich 

první pracovní směnou. Posléze podpisem do protokolu potvrdí, že jsou řádně proškoleni, poučeni 

a seznámeni se sankcemi při porušení podmínek. Všechny protokoly budou uschovány. 

Nepovolané osoby budou před vstupem na staveniště seznámeni s riziky na pracovišti a 

vybaveni ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta). 

10. EKOLOGIE 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodrženy 

obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezujících devastaci půdy v okolí staveniště. Sypké 

materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 

Environmentu je věnována samostatná kapitola „Environment“ a také kapitola „Technická 

zpráva zařízení staveniště, odst.9 – Environment“. 
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ODPADY Z VÝSTAVBY 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 

odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván 

k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. 

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro 

likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou 

za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 

S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech 

č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především vyhláška č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů 

na skládky). 

Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá.  

Tabulka č.  21: Výpis možných odpadů v procesu stropních konstrukcí 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Popis 
Nakládání 

s odpadem 

17 01 01 O Beton 4 

17 02 01 O Dřevo 5 

17 02 03 O Plasty 4 

17 04 05 O Železo a ocel  4 

17 04 07 O Směsné kovy 4 

03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 

desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 
5 

13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 2 

15 01 01 O Papírový obal 4 

15 01 02 O Plastový obal 4 

15 01 03 O Dřevěný obal 5 

15 01 06 O Směsný obal 5 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 

20 03 03 O Uliční smetky 6 

Nakládání s odpadem – legenda: 

1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci). 

2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující nebezpečné 

látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úprav v zařízení i 

oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které budou následně předány 

oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 

4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložená na skládku S-OO 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, 
ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI 

1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) základní údaje o druhu stavby: 

Stavba trvalého charakteru vyžadující stavební povolení. Dle §2 odst. 3, Zákona č. 183/2006 

Sb., Zákon o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

b) název stavby:  Bytový dům Fryčajova 

c) místo stavby:  Brno-Obřany, Fryčajova 124, 

 k. ú. 612553 Obřany, č. p. 1366, 1367/1 

d) charakter stavby:  novostavba 

e) účel užívání stavby: bydlení, 7 bytových jednotek 

f) základní předpoklady výstavby:  

Orientační náklady na výstavbu dle THÚ:  13 629 322,56 Kč 

Zahájení výstavby:     5. března 2018 

Předpokládané ukončení stavby:   15. března 2019 

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby: 

Novostavba je navržena v místě stávajícího dožívajícího objektu nevyhovujícího jak po 

stránce provozní, tak po stránce stavebně technické. Objekt je navržen v hmotách zapadajících do 

stávající rostlé zástavby, nevybočující z charakteristického rázu obce. Dojde pouze k navýšení 

zastavěné plochy směrem do zahrady (do svahu). V průběhu výstavby je nutné staticky zajistit 

stávající objekty (zejména základy) a dojde ke zrušení oplocení mezi sousedícími pozemky 

náhradou za monolitickou suterénní stěnu. Stavba nebude produkovat žádné nebezpečné 

zplodiny – vytápění plynovým kotlem. 

Z hlediska odtokových poměrů nedojde k výraznému navýšení, stávající přípojky kanalizace 

a vody na pozemku 81/9 jsou dostačující. Odvodnění střechy je řešeno vnitřními vtoky do retenční 

nádrže s řízeným odtokem. V blízkosti staveniště se nenachází trakční vedení ani dráty vysokého 

napětí. Stavbou nebude ohroženo ovzduší ani voda. 

Během stavby budou vznikat odpady běžné ze stavební činnosti. Třídění odpadů bude 

probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno v kontejnerech. Zneškodnění odpadů 

bude prováděno dodavatelskou firmou. Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude 

smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 

Objekt je umístěn při páteřní komunikaci městské části Brno-Obřany s pravidelnou linkou 

MHD. Jedná se o jedinou přístupovou komunikaci na staveniště a v průběhu výstavby je nutné 

zachovat plynulý provoz. Stavbou nebude omezen ani narušen přístup ani provoz okolních budov 

a prostorů. Při výstavbě inženýrských sítí nebudou provedeny zásahy do stávající zeleně. 
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1.2. ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 

Dle zákona č. 309/2006 Sb., části třetí, §14 je zhotovitel povinen písemně určit koordinátora 

stavby, pokud na staveništi působí více než jeden zhotovitel, což pro zadanou stavbu platí. Plán 

BOZP zpracovává jedině odborně způsobilý koordinátor BOZP, a to v případě, že se na stavbě 

vyskytují rizikové práce. Plán bezpečnosti je zpracován v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Toto nařízení 

stanovuje, že plán bezpečnosti se zpracovává v případě výskytu rizikových prací na staveništi. Bude 

nutné vykonávat práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m, práce 

vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu 

o hloubce větší než 5 m, a také práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových a dřevěných určených pro trvalé zabudování. 

Tento plán bezpečnosti je zpracován pouze pro zařízení staveniště a vybranou 

technologickou etapu – provádění stropních konstrukcí. Plán je zpracován v souladu 

s ustanovením §101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce. Koordinátor je povinen 

vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Nelze-li 

rizika odstranit, je koordinátor povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich 

působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Nelze-li rizika 

odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace 

práce, je zhotovitel povinen poskytnout zaměstnancům OOPP. 

1.3. ÚDAJE O ZADAVATELI STAVBY 

Stavebník (Investor): PRORES s.r.o. 

Sídlo: Křepice 329, 691 65 Křepice 

IČO:  47911603 

Kontakt: tel. 561 645 875, email: proces.krepice@seznam.cz 

1.4. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Projekční kancelář: ateliér A77 ARCHITEKTI 

Sídlo: Dukelská 89, 614 00 Brno 

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Zdeněk Bureš, tel. 737 658 942, email: bures.a77@gmail.cz 

Projektant: Ing. Roman Fiala, Bc. Klára Šemberková 

1.5. ÚDAJE O KOORDINÁTOROVI BEZPEČNOSTI 

Koordinátor:  Bc. Klára Šemberková 

Sídlo:   Masarykova 226, Nové Město na Moravě, 592 31 

Kontakt:  tel. 603 125 485, email: semberkova@centrum.cz 

Počet pracovníků: 6–15 pracovníků 

Počet zhotovitelů: 1 hlavní, 3 subdodavatelé 
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2. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 

Viz přílohy: Výkres č. 01: Situační výkres širších vztahů 

  Výkres č. 02: Zařízení staveniště 

3. ČINNOST KOORDINÁTORA 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništi: 

Koordinátor během realizace stavby dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje 

technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení 

pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 

na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně 

navazovat, sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi a 

upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup 

nepovolaným fyzickým osobám,  zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním 

úřadem podle zvláštního právního předpisu. 

Koordinátor během realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za 

účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, sleduje, zda zhotovitelé dodržují 

plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků. 

4. POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 

4.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH TÝKAJÍCÍCH SE STAVBY A PODMÍNKÁCH 
STANOVENÝCH V ROZHODNUTÍCH A V PD STAVBY PRO JEJÍ PROVÁDĚNÍ Z HLEDISKA 
BOZP NA STAVENIŠTI A SOUPIS DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE STAVBY, NA ZÁKLADĚ, 
KTERÝCH BYLA STAVBA POVOLENA, VČETNĚ OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO 
ÚŘADU 

Dostupnými podklady pro zpracování plánu BOZP byla dokumentace pro stavební 

povolení. Dále vyjádření dotčených orgánů včetně stanoviska hasičů Brno-Obřany, platné stavební 

povolení vydané Úřadem městské části Brno – Maloměřice a Obřany, Odbor výstavby a územního 

plánování, stavební úřad, dne 25. 3. 2013 pod č.j. STU/18/1200425/001/002; Selská 66, 614 00 Brno. 

Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění stavby je dána pro stavebníka 

§152 Zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu 

předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, 

dále ohlašovat stavebnímu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby. Koordinátor 

BOZP je povinen 8 dní před předáním staveniště ohlásit zahájení stavby na OIP pro Jihomoravský 

kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně, Milady Horákové 3, 658 60 Brno. 
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Pro zpracování BOZP byla použita platná legislativa: 

♦ Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce (v platném znění) 

♦ Zákon č. 309/2006 Sb. (novelizován z. č. 88/2016 Sb.), o zajištění podmínek BOZP 

♦ Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon (v platném znění z. č. 350/2012 Sb.) 

♦ Zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví (v platném znění) 

♦ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novelizováno NV 136/2016 Sb.) o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

♦ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách (v platném znění) 

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

pracovní prostředí (v platném znění) 

♦ Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., OOPP (v platném znění) 

♦ Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a znační a zavedení signálů 

♦ Nařízení vlády č. 201/2012 Sb., záznam o úrazu (v platném znění) 

♦ Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., poskytování OOPP (v platném znění) 

♦ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci (novelizování 

NV 68/2010 a NV 32/2016 Sb.) (v platném znění) 

♦ Vyhláška č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízeních (v platném znění) 

4.2. POSTUPY NA STAVENIŠTI ŘEŠÍCÍ A SPECIFIKUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ 
VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, S OHLEDEM NA MÍSTNÍ PODMÍNKY 
VE VAZBĚ NA PŘEDPOKLÁDANÝ ČASOVÝ PRŮBĚH PRACÍ PŘI REALIZACI DANÉ 
STAVBY, JEDNÁ SE O: 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování 

a manipulaci s materiálem 

Stavba se nachází v proluce s jedinou přístupovou cestou, odpadá tak nutnost oplocení 

celého staveniště. V zadní části zahrady bude ponecháno stávající oplocení. Na hranicích pozemků 

se sousedními objekty bude oplocení odstraněno a dočasně nahrazeno mobilním plnostěnným 

oplocením výšky 2 m, až do doby budování suterénní monolitické stěny. Z uliční stany bude na 

hranici pozemku taktéž umístěno plnostěnné mobilní oplocení výšky 2 m a délky 2,5 m, složené ze 

4 dílů. Z toho dva díly budou zároveň používání jako vstupní brána na staveniště. Oplocení bude 

pevně spojeno zámky a přiraženo ke stěnám stávajících objektů tak, aby byl znemožněný přístup 

na staveniště nepovolaným osobám. 

 Na oplocení u vstupu na staveniště bude umístěna kopie o povolení stavby a z OIP až do 

doby dokončení stavby, popřípadě vydání kolaudačního souhlasu. Vstupní brána bude označena 

informativní tabulí o zhotoviteli. Na vnější straně oplocení budou umístěny výstražné tabule 

„NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“, také zde budou umístěny bezpečností tabulky „PRACUJ 

V OCHRANNÉ PŘÍLBĚ“, „NEBEZPEČNÍ ÚRAZU PÁDEM NEBO POHYBEM ZAVĚŠENÉHO PŘEDMĚTU“. 

Objekt nebude střežen obsluhou.  

Příjezd na stavební parcely bude po stávajících komunikacích. Staveniště je dopravně 

obslouženo z uliční sítě v obci bez nutnosti budování zvláštního příjezdu. Vstup a vjezd na 
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staveniště bude řádně označen dopravním značením „POZOR! VÝJEZD A VJEZD VOZIDEL STAVBY“. 

U nejbližších přechodů bude nutné umístit dopravní značku „CHODNÍK U DOMU č.124 UZAVŘEN 

10 m“. V etapě výstavy sjezdu bude nutné umístit k nejbližším přechodům dopravní značky 

„CHODNÍK UZAVŘEN PŘEJDĚTE NA DRUHOU STRANU“. Na přilehlé komunikaci bude umístěno 

dopravní značení upravující rychlost na 5 km/h. Po vnitrostaveništních komunikacích je stanovená 

maximální rychlost 5 km/h. 

Prostory pro skladování budou minimální z důvodu malé staveništní plochy. Po ukončení 

zemních prací bude celé staveniště (velikostně odpovídající zastavěné ploše) zpevněno recyklátem, 

který bude plnit i funkci drenážní, a hutněno. Není tedy nutné přímo vyhrazovat skladovací plochy 

a plochy pro manipulaci s materiálem. Skladovaný materiál musí být zajištěn proti pohybu a uložen 

podle doporučení výrobce. Materiál a bednění budou ukládány na dřevěné podkladky, aby bylo 

zabráněno zatlačení do podloží. Výška stohového materiálu nesmí přesáhnout 2 m. Mezi stohy 

musí být provozní a únikové uličky šířky min. 0,6 m. V případě zvedacích mechanizmů je zakázáno 

manipulovat s břemenem nad stávající zástavbou a přilehlou komunikací. Manipulovat a uvazovat 

břemena mohou pouze zaškolení pracovníci s platnou kvalifikací, tj. jeřábnický a vazačský průkaz. 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť   

Celé staveniště bude řádně osvětleno zejména v zimním období při provádění zemních 

prací. Z důvodu malého staveniště budou používány pouze přenosné LED reflektory napojené na 

staveništní rozvaděč a lokálně umísťovány do míst jednotlivých pracovišť.   

Reflektory musí být umístěny vždy tak, aby neoslnili pracovníky nebo obsluhu mechanizace. 

Vzhledem ke třetím osobám nesmí směřovat do oken okolní zástavby. 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

Při výstavbě budou respektována ochranná pásma stávajících i nově uložených 

inženýrských sítí včetně požadavků na jejich souběh. Bez souhlasu vlastníka zde nelze zřizovat 

stavby, přejíždět vedení těžkými mechanizmy, provádět zemní práce a činnosti, které by 

znemožňovaly přístup k těmto zařízení nebo uskladňovat hořlavé látky. Výstavbou budou 

ovlivněna pouze ochranná pásma inženýrských sítí na pozemku 81/1 (chodník, zelený pás) v celé 

šířce objektu. Při budování sjezdu budou stávající sítě uloženy do chrániček. 

V míst stavby nejsou žádné biokoridory, chráněná území i lokality s výskytem chráněných 

živočichů. Kontrolovaná pásma se stanovují právní předpisy dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§7 odst. 3). Na stavbě se tyto zákonem 

stanovené rizikové práce nevyskytují, není nutné zřizovat kontrolní pásma. 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Pro objekt je vypracováno požárně bezpečnostní řešení. V objektu jsou samostatné 

rozvody s požární vodou. Požární voda je oddělena zpětnou klapkou. V průběhu realizace budou 

na stavbě v suchém skladu umístěny hasící přístroje pro akutní zásah.  

Pro možný zásah hasičů při požáru je nutné dodržovat jistá pravidla a zásady na staveništi, 

tj. udržovat příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku o šířce nejméně 3 m, 

i ke zdrojům vody, určeným pro hašení, dodržovat technické podmínky a návody výrobků nebo 

činností vztahující se k PO, označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními 

značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k PO a zpracovávat dokumentaci PO, plnit podmínky 

požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. 
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Stavba zařízení staveniště musí být umístěna a navržena tak, aby splňovala technické 

podmínky PO na odstupové vzdálenosti, zdroje požární vody, vybavení požárně-bezpečnostním 

zařízením, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku či evakuaci osob. Taktéž 

musí být vybavena přenosnými hasicími přístroji v dostatečném počtu a s požadovanou hasící 

schopností a požární poplachové směrnice. 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií 

(plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční 

osvětlení 

Vnitrostaveništní komunikace nebudou zřizovány, celé staveniště bude zpevněno drceným 

recyklátem a zhutněno. Poloha, tvar ani dostupnost staveniště neumožňuje otáčení nákladních 

vozidel přímo na staveništi. Je tedy umožněn pouze jednosměrný pohyb, vozidla musí na staveniště 

nacouvat nebo naopak. Z hlediska bezpečnosti je nutné v případě couvání do vozovky je nutné 

zajistit provoz na komunikaci a v případě potřeby zastavit vozidla. Takový úkon mohou vykonávat 

pouze proškolení pracovníci.  

V blízkosti stavby ani na staveništi se nevyskytují žádné překážky, u kterých by byla 

omezující výška podjezdu. V průběhu zemních prací bude zhotovena drenáž odvodňující svah a 

staveniště, která bude svedena do jednotné kanalizace. Čerpání vody se nepředpokládá. 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu 

zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

Na přilehlé komunikaci projíždějí pouze autobusové linky městské hromadné dopravy, 

otřesy se nepředpokládají. Základová spára se nachází nad úrovní hladiny podzemní vody, 

v blízkosti se nevyskytují vodní toky. Nebezpečí povodně nehrozí. 

V zadní části pozemku dojde k odkopu svahu pro terasové zasazení dvorní objektu do 

území. Svah bude upravován ve třech úrovních. S následující úrovní se bude pokračovat až po 

dokončení zajištění svahu zemními kotvami a stříkaným betonem s vloženou KARI sítí v první 

úrovní. Dále je nutné zajistit boky výkopu na hranici pozemků pažením. 
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5. METODIKA HODNOCENÍ RIZIK 

Odhad pravděpodobnosti, se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, se stanoví podle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně od čísla 1 do 5, 

kde je zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň a kritéria jednotlivých nebezpečí.  

Míra rizika se poté počítá jako součin následujících ukazatelů: Pravděpodobnost (P), Závažnost následků (Z), Názor hodnotitele (N).  

Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik je použita následující specifikace, která se zaznamenává do sloupců „P“, „Z“ a „N“.  

Pravděpodobnost vzniku  Pravděpodobnost následků Názor hodnotitelů „N“      Významnost   Celková 

a existence rizika „P“  - závažnost „Z“ rizika hodnota 

nahodilá 1. poranění bez pracovní neschopnosti 1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  Bezvýznamné       0–3 

nepravděpodobná 2. absenční úraz (s pracovní neschopností) 2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení   Akceptovatelné     4-10 

pravděpodobná 3. vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Mírné     11-50 

velmi pravděpodobná 4. těžký úraz a úraz s trvalými následky 4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  Nežádoucí   51-100 

trvalá 5. smrtelný úraz 5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost  Nepřijatelné  101-125 

     a následky ohrožení a nebezpečí 

Tabulka č. 01: Rizika a opatření pro provádění stropních konstrukcí 

Činnost 
(nebezpečí) 

Rizika 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

Opatření k eliminaci rizika 
P Z N R míra rizika 

Monolitické 
ŽB stropní 
konstrukce 

bednění 

převržení, zřícení skladovaných 
prvků, převržení nestabilně 
uloženého materiálu na nohu 

3 2 3 18 akceptovatelné • používání přepravních prostředků poskytovaných dodavatelem 
bednícího systému (víceúčelové kontejnery, bedny, ukládací 
palety) 

• správné ukládání prvků dle návodu k montáži a použití 
dodavatele 

• skladování prvků do maximální výšky stohu 1,8 m, bezpečný 
průchod osob, pořádek na staveništi 

• používání OOPP dané koordinátorem BOZP (přilba, pracovní 
obuv s ocelovou špičkou) 
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Činnost 
(nebezpečí) 

Rizika 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

Opatření k eliminaci rizika 
P Z N R míra rizika 

Monolitické 
ŽB stropní 
konstrukce 

bednění 

pád části bednění 4 2 3 24 mírné • bezpečná manipulace při kompletaci bednícího systému a jeho 
zvedání 

•  správný postup dle návodu k montáži dodavatele 

• omezení pohybu osob v manipulačním prostoru montáže 
bednění, používání OOPP dané koordinátorem BOZP (přilba) 

ztráta únosnosti a prostorové 
tuhosti bednění a podpěrných 
konstrukcí 

2 4 3 24 mírné • dokonalé zajištění tuhosti hlavních nosných prvků (stojky 
s trojnožkou, primární a sekundární nosníky, dotažení 
pomocných podpěrných stojek, v případě potřeby zaklínkování 
stojek v patě proti usmýknutí 

• opatrný pohyb pracovníků pod zhotovenou konstrukcí tak, aby 
nedošlo k narušení stability podpěrných prvků, použití OOPP 
dané koordinátorem BOZP (přilba) 

• odborná kompletace systémového bednění, nepoužívat 
nevhodné a poškozené prvky, pomocné spojení prvků hřebíky 
(cca 60 cm) 

pád zaměstnance z výšky 
z bednící konstrukce, pomocných 
konstrukcí, lešení, žebříků nebo 
schůdků; pád z výšky do 10 m 

4 5 4 80 nežádoucí • zajištění volných konců stropního bednění za použití 
systémového ochranného zábradlí (systém kolektivní ochrany), 
popř. vyložené konzole pevnou podlahou a zábradlím 

• při práci na volném konci je možné pracovat jen montážní 
plošiny či stabilního systémového lešení s bezpečnostními 
prvky 

• používat vhodné žebříky či schůdky jen pro krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při používání jednoduchého nářadí 

• zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také 
práce příliš blízko horního konce žebříku, postavení 
jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5:1, zajištění stability při 
postavení či přidržení druhou osobou 
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Činnost 
(nebezpečí) 

Rizika 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

Opatření k eliminaci rizika 
P Z N R míra rizika 

Monolitické 
ŽB stropní 
konstrukce 

armování 

pořezání o konce betonářské 
výztuže 

5 1 2 10 akceptovatelné • dodržování TP, opatrná manipulace s materiálem i vzhledem 
k pohybu jiných osob, použití OOPP dané koordinátorem BOZP 
(železářské rukavice) 

napíchnutí na vyčnívající armaturu 5 4 4 80 nežádoucí • na konce armatur umístit plastové ochranné krytky (kloboučky), 
popř. plastové ochranné lišty – zvýraznění míst, kde může dojít 
ke styku s armaturou, ochrana proti pádu 

• v místech žebříků, výlezu bude vyztuž dočasně ohýbána do 
stran tak, aby nebránila vstupu v šířce min. 0,6 m 

propadnutí, zaklínění a pořezání 
nohou mezi oka vyvázané 
konstrukce, destrukce a 
deformace vlivem pohybu osob 
po výztuži 

5 1 1 5 bezvýznamné • mezi horní a spodní dekou výztuže budou vhodně rozmístěné 
kozlíky, které je nutné klást důraz na pevný dvojitý úvazek 
z vázacího drátu 

• osoby se smí pohybovat po konstrukcí pouze po dřevěných 
prvcích (fošny, desky), tak k dojde k menšímu zatížení 
jednotlivých prvků armatury, zabránění posunu výztuže do 
jiných poloh 

Monolitické 
ŽB stropní 
konstrukce 

betonáž 

pád zaměstnance do čerstvého 
betonu 

3 1 1 3 bezvýznamné • dodržení pracovních postupů 

• instalace zábradlí na volných okrajích konstrukcí 

• omezení pohybu zaměstnanců v místech možného pádu do 
betonu 

rozpojení transportního potrubí 
pro beton 

1 2 2 4 akceptovatelné • omezení pohybu osob pod transportním potrubím 

• volba vhodného a nepoškozeného transportního zařízení 

zasažení očí čerstvým betonem 4 2 2 16 mírné • použití OOPP dané koordinátorem BOZP (ochranné brýle, štít) 

• správně navržené transportní potrubí z hlediska konzistence 
(čerpatelný beton od S3), velikosti maximálního zrna kameniva 

• nerozpojovat hadice a části potrubí pod tlakem 

• čištění a údržba transportního zařízení, mazání 
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Činnost 
(nebezpečí) 

Rizika 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

Opatření k eliminaci rizika 
P Z N R míra rizika 

 zasažení čerstvým betonem 
z transportního potrubí 

3 3 2 18 mírné • dostatečné vyklepání betonu z hadice před přesunem 
transportního potrubí do jiné polohy, omezení pohybu osob 
v bezprostřední blízkosti 

• odborná manipulace s autočerpadlem bez prudkých a trhavých 
pohybů, zákaz manipulace nad stávající zástavbou a objekty 
zařízení staveniště 

Monolitické 
ŽB stropní 
konstrukce 

odbedňování  

ztráta únosnosti a prostorové 
tuhosti bednění a podpěrných 
konstrukcí 

2 3 2 12 mírné • vyloučení pohybu osob v prostoru manipulace, kde hrozí pád 
konstrukce 

• dodržení postupu demontáže, který je daný dodavatelem 
bednění 

deformace betonové konstrukce, 
popř. snížení a ztráta únosnosti a 
stability 

1 4 3 12 mírné • dodržování TP pro provádění betonových konstrukcí 

• přejímka bednění a uložené armatury 

• správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a 
kontrolní zkoušky čerstvého betonu 

• odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn 
odpovědného pracovníka 

Práce s ručním 
nářadím 

všeobecná nebezpečí pro všechny 
druhy nářadí – sečné, řezné, 
bodné, tržné rány, přimáčknutí, 
otlaky, odřeniny, zhmožděniny, 
podlitiny 

3 1 3 9 akceptovatelné • používání vhodného druhu, typu a velikosti nářadí dle činnosti 

• zajištění možnosti výběru vhodného nářadí, dodržování zákazu 
používání poškozeného nářadí 

• udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky 

Práce s ručním 
nářadím 

pád nářadí ze zvýšených 
pracovišť, zasažení pracovníka – 
naražení, zhmožděniny, tržné 
a bodné rány 

3 2 3 18 mírné • neukládání nářadí do blízkosti volných okrajů podlah lešení, 
zvýšených pracovišť, podest, konstrukcí apod. 

• zajišťování nářadí proti pádu používáním poutek, brašen apod. 
při práci ve výškách 

• úpravou a organizací zajistit, pokud možno práci s nářadím ve 
fyziologicky vhodných polohách tak, aby pracovník nemusel 
pracovat s nářadím např. nad hlavou 

Rizika Vyhodnocení závažnosti rizika Opatření k eliminaci rizika 
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Činnost 
(nebezpečí) 

P Z N R míra rizika 

Práce s ručním 
nářadím 

zasažení pracovníka uvolněným 
nástrojem – kladivem, hlavicí 
apod. z násady 

2 2 3  12 mírné • nepoužívat poškozené nářadí (s uvolněnou násadou, 
deformovanou pracovní částí apod.) 

úrazy očí odlétnuvší střepinou, 
drobnou částicí, úlomkem, 
otřepem apod. 

3 4 3 36 mírné • použití OOPP dané koordinátorem BOZP (ochranné brýle, štít) 

Práce 
s elektrickým 
nářadím 

vyklouznutí, vysmeknutí nářadí z 
ruky 

3 1 1 3 bezvýznamné • řídit se dle návodu výrobce, použití OOPP dané koordinátorem 
BOZP (rukavice) 

• udržovat držadla suchá a čistá 

ohrožení elektrickým proudem, 
porušení nebo přeříznutí kabelu 

3 2 2 12 mírné • prohlídky, zkoušky, revize, dokumentace, proškolení 
zaměstnanců 

• kontrola stavu nářadí a kabelu před použitím 

• odborná manipulace; přidržení nebo zavěšení kabelu mimo 
pracovní plochu 

Práce 
s motorovou 
řetězovou pilou 

poranění očí třískou, pilinami 3 2 1 6 akceptovatelné • použití OOPP (rukavice, ochranné brýle, popř. štít) 

odražení pily od řezaného dřeva 3 2 2 12 mírné • zákaz použití pily s nefunkční brzdou 

Práce s úhlová 
ruční bruska 

zlomení, odlomení, odlétnutí 
brusného kotouče 

3 1 2 6 akceptovatelné • kontrola stavu brusného kotouče (hrany, trhliny) a správné 
upevnění 

• pokud možno řezání pod ideálním úhel 90°, použití podkladků 

nebezpečné odlétání jisker, 
popálení osob, vznik požáru na 
staveništi 

3 1 1 3 bezvýznamné • zákaz pohybu osob v oblasti dopadu jisker 

• neřezat v blízkosti hořlavého materiálu 

• použití OOPP dané koordinátorem BOZP (pracovní oděv, 
rukavice, ochranné brýle nebo štít)  
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Činnost 
(nebezpečí) 

Rizika 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

Opatření k eliminaci rizika 
P Z N R míra rizika 

Práce s úhlová 
ruční bruska 

pořezání bruskou 3 2 2 12 mírné • správné použití dle doporučení výrobce 

• správné postavení při práci s nářadím, aby při usmýknutí 
nedošlo k pořezání nohou (obkročmo), odkládání až po 
zastavení kotouče 

• správné uchopení rukojetí obouruč, neřezat jednou rukou 

• pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou 

Podlahy, 
komunikace – 
pohyb osob 

uklouznutí, podvrtnutí nohy, 
naražení a pád osoby 

2 2 3 12 mírné • rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez 
nerovností, výmolů, udržování, čištění a úklid podlah, včasné 
odstraňování nerovností 

• použití OOPP (vhodná pracovní obuv, čistá, bez nánosů zeminy) 

• čištění pochozích ploch, včasné odstranění nečistost 
(zvyšujících kluznost, zejména mastnotu – odbedňovací olej) 

• v zimním období ošetření komunikací proti kluznosti 

propíchnutí chodidla (hřebíkem) 3 2 1 6 akceptovatelné • použití OOPP (pracovní obuv s ocelovou vložkou) 

• kontrola a údržba komunikací a staveniště 

schůdky, schody, plošiny a rampy 3 3 3 27 mírné • budování dle příslušných ČSN 

• zábradlí, zajištění proti sklouznutí, vhodná obuv a pořádek 

Ruční 
manipulace s 
materiálem 

přiražení prstů a ruky při 
manipulaci a kompletaci 
stavebních konstrukcí a jiného 
materiálu 

2 2 3 12 mírné • správné a pevné uchopení materiálu 

• používání vhodných manipulačních podmínek (kleště, svěrky 
apod.) 

přetížení a namožení v důsledku 
zvedání, přemisťování a 
manipulaci s břemeny nadměrné 
hmotnosti, a chybného způsobu 
manipulace 

2 2 2 8 akceptovatelné • správné způsoby ruční manipulace 

• nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu 
(max. 50 kg) 
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Činnost 
(nebezpečí) 

Rizika 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

Opatření k eliminaci rizika 
P Z N R míra rizika 

Ruční 
manipulace s 
materiálem 

poškození páteře při 
dlouhodobějším zvedání a 
manipulaci s břemeny 
v nevhodné poloze, poranění 
kloubů 

2 3 3 18 mírné • dodržování zásad BOZP nezávadného způsobu manipulace 

• Vhodné rozdělení práce mezi pracovníky, omezení nadměrné 
zátěže 

Působení 
klimatických 
vlivů 

prochladnutí pracovníka v zimním 
období při práci na venkovních 
nechráněných pracovištích 

2 2 2 8 akceptovatelné • vhodný pracovní oděv 

• zajištění teplých nápojů 

• pravidelné přestávky v teplé místnosti 

přehřátí, úpal v letním období 2 2 2 8 akceptovatelné • poskytování nápojů pro dodržení pitného režimu 

• přestávky v práci, střídání pracovišť se stínem a na slunci 

snížení viditelnosti – šero, tma 1 1 1 1 bezvýznamné • zajištění dostatečného osvětlení staveniště a jednotlivých 
pracovišť  

• poskytnutí čelní svítilny každému zaměstnanci 

Doprava 

silniční vozidla 
a pojízdné stroje 

pohyb osob – střetnutí osob 
s dopravním prostředkem 

3 5 4 60 nežádoucí • dopravní řád, výstražné značení 

• pohyb osob s obezřetností, určení cest pro chůzi 

dopravní nehody pracovních 
strojů 

4 5 4 80 nežádoucí • oprávnění pro řízení, školení řidičů 

• bezpečnostní přestávky, pozornost, přiměřená rychlost – pro 
staveniště je stanovená maximální rychlost 5 km/h 

• zajištění odstaveného vozidla proti ujetí 

náraz vozidla na překážku 3 2 3 18 mírné • správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a 
podmínkám 

• zajištění volných průjezdů 

pád z výšky – z vozidla 3 2 3 18 mírné • pro výstup a sestup na vozidlo použít žebřík nebo jiné zařízení 
(stupadla, nášlapné patky apod.) 

• zákaz seskakování z vozidel 
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Činnost 
(nebezpečí) 

Rizika 
Vyhodnocení závažnosti rizika 

Opatření k eliminaci rizika 
P Z N R míra rizika 

Doprava 

automobilové 
přepravníky 
směsí 

přitlačení osoby domíchávačem 2 4 3 24 mírné • osoby mimo dráhu pohybujícího se autodomíchávače, 
nezdržovat se za vozidlem při couvání 

• osoba navádějící řidiče je viditelná a obezřetná 

• dobrý výhled z kabiny řidiče, pozornost a soustředěnost řidiče 

poškození domíchávače 2 1 1 2 bezvýznamné • čištění vozidel po každém vyprázdnění 

• buben plnit jen směsí vhodné konzistence z důvodu 
zpracovatelnosti 

• plnit buben v takovém množství, které odpovídá užitnému 
objemu bubnu a zatížení 

uklouznutí, pád řidiče z výšky 3 2 3 18 mírné • používání bezpečnostních prvků a zařízení k výstupu 

• zákaz seskakování z vozidla 

• používání výstupových a nášlapných míst 

znehodnocení betonu      • před vyprazdňováním zkontrolovat vizuálně kvalitu betonu 

• dodržení max. výšky ukládání betonové směsi do bednění 1,5 
m 

6. SEZNAM ZKRATEK 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci     OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 

k.ú.  katastrální úřad       PD  projektová dokumentace 

MHD  Městská hromadná doprava      PD  požární ochrana 

NV  nařízení vlády        TP  technologický předpis 

OIP  Oblastní inspektorát práce 
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1. SOUHRNNÁ TABULKA – ZEMNÍ PRÁCE A ZAJIŠTĚNÍ SVAHU 

Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

1.
1.

 V
ST

U
PN

Í K
O

N
TR

O
LA

 

1.1.1. 
Převzetí 

staveniště 

Kontrola přístupových 
cest, označení cest a 

osvětlení 
 - 

HSV 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

    
Jméno:      
Datum:      
Podpis:      

1.1.2. 
Správnost 

dokumentace 
Kontrola PD, SOD a 
dalších dokumentů 

PD, TP,  SOD, VL, TZ, 
z.č.185/2001, 

n.v.č.381/2001Sb., 
n.v.č.383/2001 Sb. 
n. v. č. 591/2006 

Sb., v. č. 
499/2006Sb. 

HSV 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
    

Jméno:      
Datum:      

Podpis:     

 

1.1.3. 
Zajištění 

staveniště 
Kontrola ohraničení a 
označení staveniště 

n. v. č. 591/2006 
Sb., PD 

HSV, 
KOO 
BOZP 

vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
1,8m   

Jméno:      
Datum:      
Podpis:      

1.1.4. Radonové riziko 

Kontrola výsledků 
radonových zkoušek + 

kontrolní radonové 
měření 

ČSN 73 0601                                                
PD 

HSV 
TDS 

měřením Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

    

Jméno:      
Datum:      

Podpis:     
 

1.1.5. 
Vytyčení 

inženýrských sítí a 
přípojek 

Průzkum a vyznačení 
stávajících sítí v blízkosti 
navrhovaných staveb a 
inženýrských přípojek 

ČSN 73 6006                                              
ČSN 73 0202 

HSV, 
TDS, Gd 

vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
    

Jméno:      
Datum:      

Podpis:     
 

1.1.6. 
Převzetí 

geodetických 
bodů 

Kontrola geodetických 
bodů, výškopisné i 

polohopisné zaměření 
stavby 

ČSN 73 0420-1       
ČSN 73 0205, PD 

HSV, 
TDS, Gd 

vizuálně, 
měření - 
totální 
stanice 

Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

opakované 
měření, 
přibližně 

stejné 
hodnoty 

  

Jméno:      
Datum:      

Podpis:     
 

1.1.7 
Kontrola 

pracovníků 
Odbornost, průkazy, 

způsobilost, BOZP 
Certifikáty, profesní 

průkazy 
HSV 
M 

vizuálně, 
zkouškami 

Jednorázově 
před 

započetím 
prací 

Zápis do 
SD, 

protokol 
    

Jméno:      
Datum:      

Podpis:     
 

1.
2.

 M
EZ

IO
P.

 

1.2.1 
Převzetí a 
kontrola 

materiálu 

Kontrola ocelových 
hřebík, betonu, nopové 

fólie, geotextílie – 
kontrola stavu, množství, 
požadovaných parametrů 

dodací list, PD, TL 
HSV 
M 

vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
    

Jméno:      

Datum:      

Podpis:      
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Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

1.
2.

 M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í K
O

N
TR

O
LA

 

1.2.2. 
Klimatické 
podmínky 

Kontrola vhodnosti 
klimatických podmínek 

ČSN 73 6133, TP M 
vizuálně a 
měřením 

Každý den 
Zápis do 

SD 
    

Jméno:      
Datum:      
Podpis:      

1.2.3. 
Kontrola strojů a 

zařízení 
Způsobilost, technický 

stav, parkování 
předpis č. 378/2001         

TL 
M 

strojník 
Vizuálně Každý den 

Zápis do 
SD 

    
Jméno:      
Datum:      
Podpis:      

1.2.4. 
Odvodnění 

staveniště (stavby) 

Kontrola provedení 
odvodňovacích rýh, jejich 

hloubka a kontrola 
čerpadel, uložení drenáže 

ČSN 73 6133 M 
vizuálně, 
měřením 

latí 
Jednorázově 

Zápis do 
SD 

±25mm                           
až ±40mm 

  

Jméno:     
Datum:     

Podpis:   
 

1.2.5. Přípravné práce 
Rovinnost, svahování, 

hloubka 
ČSN 73 6133                            

PD, TP 
M 

HSV 
Vizuálně, 
měřením 

Opakovaně 
Zápis do 

SD 
    

Jméno:       
Datum:       
Podpis:       

1.2.6. 
Vytyčení 

stavebních etap 
Kontrola správného 

vytyčení etap 
ČSN 73 0420-1                                         
ČSN 73 0205 

HSV, 
TDS, Gd 

vizuálně, 
měření 

teodolitem 
Jednorázově 

Zápis do 
SD 

   
Jméno:       
Datum:       
Podpis:       

1.2.7. 

Zkušební 
inženýrsko-
geologický 
průzkum 

Kontrola stejnorodosti 
zeminy, soulad s 

geologickým průzkumem 
ČSN 73 6133 HSV, Ge 

vizuálně, 
zkouškami 

Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

    

Jméno:       
Datum:       

Podpis:       

1.2.8. 
Odkopy a výkopy 
jednotlivých etap 

Kontrola provádění 
odkopu svahu a výkopů 

pasu, kontrola rovinnosti  

ČSN 73 6133                                                                                 
ČSN EN 1997-1 

HSV 
M 

měření latí, 
nivelačním 
přístrojem 

Opakovaně 
Zápis do 

SD 
    

Jméno:       
Datum:       
Podpis:       

1.2.9. 
Kontrola staven. 

přípojek 
Dokončenost, správnost PD 

HSV 
Gd 

vizuálně, 
měřením 

Opakovaně 
Zápis do 

SD 
    

Jméno:       
Datum:       
Podpis:       

1.2.10 
Proměření výšek 

hran spodku 
výkopu HTÚ 

Kontrola geodetických 
bodů, výškopisné i 

polohopisné zaměření 
výkopu 

ČSN 73 0420-1                                                  
ČSN 73 0205, PD 

HSV, 
TDS, Gd 

měření - 
cejchované 

přístroje, 
totální 
stanice 

Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

2m   

Jméno:       
Datum:       

Podpis:       

1.2.11 
Násyp vrstvy 

štěrku 
Kontrola výšky, materiálu 

ČSN 73 6133                                                                                          
ČSN EN 1997-1 

HSV 
M 

vizuálně, 
měřením 

Opakovaně 
Zápis do 

SD 
±25mm                                    

až ±40mm 
 

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

1.2.12 Hutnění štěrku 
Kontrola zhutnění 
povrchu a způsob 

hutnění  

ČSN 72 1006                            
ČSN EN 1997-1 

HSV 
vizuálně a 
měřením 

Opakovaně 
Zápis do 

SD 
±40mm  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    
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Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

1.
2.

 M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í K
O

N
TR

O
LA

 

1.2.13 
Zabezpečení 

výkopu 
Zabezpečení proti pádu 

osob a předmětů 

předpis č. 362/2005 
Sb.                              

Př. č.591/2006 Sb. 
HSV vizuálně Jednorázově 

Zápis do 
SD 

   
Jméno:      

Datum:      
Podpis:      

1.2.14 Vytyčení vrtů 
Kontrola vytyčení polohy 

osy vrtů 
ČSN EN 73 0420-1                               
ČSN 73 0205, PD 

M, HSV 
Vizuálně, 
měření 

teodolitem 
Každý vrt 

Zápis do 
SD 

   
Jméno:      
Datum:      
Podpis:      

1.2.15 Provádění vrtů 
Svislost vrtů, rozměry, 

plynulost, hloubka 
ČSN 73 6133                             

ČSN 730210, PD, TP 
M, HSV 

Vizuálně, 
měřením 

Každý vrt 
Zápis do 

SD, 
protokol 

  
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

1.2.16 
Osazení ocelových 
hřebíků + zálivka 

Poloha, zaklínování TP, PD M, HSV 
Vizuálně, 
měřením 

Každý 
Zápis do 

SD 
±75 mm                           
±50 mm 

 
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

1.2.17 
Osazení výztuže a 

propojení 
s hřebíky 

Rozmístění KARI sítí 
ČSN EN 12350            

PD, TP 
M, HSV 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 
SD 

min. přesah 
2 oka 

 
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

1.2.18 
Betonáž – stříkaný 

beton 
Kontrola dodávky a 

ukládání 
ČSN 73 2400 M, HSV Vizuálně 

Každou 
etapu 

Zápis do 
SD 

max. 0 °C  
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

1.
3.

 V
ÝS

TU
PN

Í 

1.3.1. 
Kontrola 

geometrické 
přesnosti 

Kontrola rozměrů, výšek 
a rovinnosti výkop a 
odkopávek dle PD 

ČSN 73 0212-3                              
PD, TP 

HSV, 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
±20 mm  

Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

1.3.2. Stabilita Zajištěný svah 
ČSN 73 6133                              

PD, TP 
HSV, 

TDS, S 
Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

1.3.2. 
Ochrana 

základové spáry 

Kontrola zakrytí 
základové spáry za 

účelem ochrany před 
klimatickými vlivy, čistota 

ČSN 73 0205 
 

HSV, 
TDS 

 
vizuálně 

 
Jednorázově 

 
Zápis do 
SD 

 
 

 

Jméno:    

Datum:    

Podpis:    
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SEZNAM ZKRATEK 

HSV Hlavní stavbyvedoucí   Ge Geotechnik    TP Technologický předpis 

Gd Geodet     S Statik     TZ Technická zpráva 

M Mistr     VL Výrobní list    PD Projektová dokumentace 

AL Akreditovaná laboratoř  SD Stavební deník    SoD Smlouva o Dílo 

TDS Technický dozor stavebníka  KOO BOZP Koordinátor BOZP 

SEZNAM NOREM 

• ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloží; březen 2006 

• ČSN 83 9061  Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; březen 2006 

• ČSN 73 0420-1  Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky; srpen 2002 

• ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavě. Navrhování geometrické přesnosti; březen 1995 

• ČSN 73 6006  Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení; září 2003 

• ČSN 73 0202  Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení; duben 1995 

• ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, červen 1998 

• ČSN 73 1026  Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou; prosinec 1992 

• ČSN EN 1997-1  Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla; říjen 2006 

• ČSN 72 1006  Kontrola hutnění zemina sypanin 

• ČSN 73 0212-3  Geometrická přesnost ve výstavě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty; leden 1997 

SEZNAM LEGISLATIVNÍCH DOKUMENTŮ 

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

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., Katalog odpadu 

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

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 395/1992 Sb., Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

• 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  
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2. SOUHRNNÁ TABULKA – MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

2.
1.

 V
ST

U
PN

Í K
O

N
TR

O
LA

 

2.1.1. 
Převzetí 

pracoviště 

Kontrola přístupových 
cest, označení cest a 

osvětlení 
 - 

HSV, 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

   
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.1.2. 
Správnost 

dokumentace 
Kontrola PD, SOD a 
dalších dokumentů 

PD, TP, SOD, VL, TZ, 
z.č.185/2001, 

n.v.č.381/2001Sb., 
n.v.č.383/2001 Sb. 
n. v. č. 591/2006 

Sb.,   v. č. 
499/2006Sb. 

HSV, 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
   

Jméno:    
Datum:    

Podpis:   

 

2.1.3. 
Zajištění a 

připravenost 
pracoviště 

Kontrola zajištění 
pracoviště z hlediska 

BOZP 

n. v. č. 591/2006 
Sb., PD 

HSV, 
KOO 
BOZP 

vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
1,8m  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.1.4. 
Převzetí a 
kontrola 

materiálu   

Kontrola betonů, výztuže, 
bednění – přejímka, 

manipulace, skladování 

DL, PD 
ČSN EN 13670 

HSV, M 
vizuálně, 
měřením 

Každá 
přejímka 

Zápis do 
SD 

   
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.1.5. 
Vytyčení 

základových 
konstrukcí 

Kontrola geodetických 
bodů, výškopisné i 

polohopisné zaměření 
stavby s PD 

ČSN 73 0420-1                            
ČSN 73 0205, PD 

HSV, 
TDS, Gd 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

opakované 
měření, 
přibližně 

stejné 
hodnoty 

 

Jméno:    
Datum:    

Podpis:   
 

2.1.6. Kontrola IS 
Kontrola vytyčení 
inženýrských sítí a 

přípojek 

ČSN 73 6006                                              
ČSN 73 0202 

HSV, 
TDS, Gd 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
   

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.1.7. 
Převzetí zemních 

prací 

Kontrola provedených 
zemních prací s PD, viz 
výstupní zemní práce 

ČSN 73 6133                                               
ČSN 73 0212-3                                                                  

PD, TP 

HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
   

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.1.8. 
Kontrola 

zajištěného svahu 
Kontrola provedení a 

stability zajištění svahu 
ČSN 73 6133 

HSV, 
TDS, (S) 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
±20 mm  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.1.9. 
Kontrola 

stávajících 
konstrukcí 

Kontrola zajištění 
stávajících základových 

konstrukcí a izolace 
ČSN P 73 0600                                                  

HSV, 
TDS, G 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

   
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    
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Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

2.
1.

 V
ST

U
PN

Í 

2.1.11 
Kontrola 

pracovníků 
Odbornost, průkazy, 

způsobilost, BOZP 
Certifikáty, profesní 

průkazy 
M 

Vizuálně, 
zkouškami 

Každý den 
Zápis do 

SD, 
protokol 

   
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.1.12 
Kontrola 

odvodnění 
Umístění sběrných studní 
a rigolů, odčerpání vody 

PD M, HSV Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
   

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.1.13 
Kontrola 

základové spáry 
Kontrola na kameny a 
hroudy, čistota, stav 

- 
HSV, 

TDS, S 
Vizuálně Jednorázově 

Zápis do 
SD 

   
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.
2.

 M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í K
O

N
TR

O
LA

 

2.2.2 
Klimatické 
podmínky 

Kontrola vhodnosti pro 
provádění prací 

TP HSV, M 
Vizuálně, 
měřením 

Každý den 
Denní 

zápis do 
SD 

nad 10.8 m/s 
do +5/+8 °C 

 
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.2.3 
Kontrola strojů a 

zařízení 
Způsobilost, technický 

stav, parkování 

Profesní průkazy, 
certifikáty, 

NV č. 591/2006 Sb. 

M, 
strojník 

Vizuálně Každý den  
Zápis do 
provoz. 
deníku 

  
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.2.4 
Kontrola 

zemnícího pásku 

Kontrola povedení a 
umístění dle PD, 

funkčnost 
PD 

M 
HSV 

Vizuálně, 
měřením 

Opakovaně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.2.5 
Kontrola zajištění 

stávajících k-cí 
Stabilita, deformace, 

podepření 
dle doporučení 

statika 
HSV 

S 
Vizuálně Opakovaně 

Zápis do 
SD 

  
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.2.6 
Kontrola bednění 

a prostupů 

Kontrola provedení, 
těsnosti, stability, spoje, 

rozměry 

ČSN EN 13670 
ČSN 73 0210-1 

M 
HSV 

Vizuálně, 
měřením 

Průběžně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.2.7 Kontrola výztuže 
Kontrola uložení, krytí, 
polohy, počtu, čistoty, 

styků a vytrnování 

ČSN EN 13670 
ČSN EN 1992-1-1 

Eurokód 2 

M, HSV, 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
před 

betonáží 

Zápis do 
SD 

  
Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

2.2.8 Kontrola dilatace 
Kontrola vložení a 

připevnění dilatace ve 
styku se stávající k-cí 

PD M Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

2.2.9 
Kontrola betonáže 

a hutnění 
Kontrola ukládání a 

hutnění betonové směsi 
ČSN EN 13670 

HSV, M, 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Každou 
etapu 

Zápis do 
SD 

do +5/+8 °C, 
bez srážek 

 
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.2.10 
Kontrola 
vlastností 

betonové směsi 

Zkouška konzistence 
sednutím kužele 

ČSN EN 12350-2 
ČSN EN 12350-1 

AL 
Průkaznou 
zkouškou 

Každou 
dodávku 

Zápis do 
SD, 

protokol 

dle zadaných 
požadavků 

 
Jméno:    

Datum:    
Podpis:    
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Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

2.
2.

 M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í 2.2.11 
Pevnost betonu 
v tlaku – vzorky 

Odběr zkušebních těles ČSN EN 12390-2 AL 
Správný 
postup 

3 tělesa na 
etapu 

Zápis do 
SD, 

protokol 
  

Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

2.2.12 
Kontrola 

ošetřování betonu 
Zakrývání, polévaní 

vodou a zamezení vstupu 
TP 

ČSN EN 13670 
M, HSV Vizuálně Průběžně 

Zápis do 
SD 

max. 0 °C 
jinak 

opatření 
 

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.2.13 
Kontrola 

odbednění, vč. 
zpětných zásypů 

Kontrola postupu 
rozebírání a čištění 

bednění, hutnění zásypů 
ČSN 72 1006 M, HSV Vizuálně Průběžně 

Zápis do 
SD 

  
Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

2.
3.

 V
ÝS

TU
PN

Í K
O

N
TR

O
LA

 

2.3.1 
Kontrola 

geometrické 
přesnosti 

Shoda přesnosti 
provedení dle PD 

PD 
ČSN EN 13670 
ČSN 73 0212-3 

HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
± 15 mm 
± 25 mm 

 
Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

2.3.2 Kontrola prostupů 
Kontrola polohy a 

přesnosti provedení 
v základech 

PD 
HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.3.3 
Kontrola pevnosti 

betonu v tlaku 
Provedení zkoušek na 
zkušebních kostkách 

ČSN EN 12390-3 
AL 

HSV 
Průkaznou 
zkouškou 

Jednorázově Protokol 
dle návrhu 

statika 
 

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.3.4 
Kontrola kvality 

betonu 
Hnízda, odhalená výztuž, 

vytvrdnutí apod. 
ČSN EN 13670 

HSV 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

2.3.5 
Kontrola 

zemnícího pásku 

Kontrola vyvedení 
zemnícího pásku nad 

terénem 
PD 

HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

2.3.6 Kontrola výztuže 
Kontrola vytrnování – 
poloha, svislost prutů, 
ochrana volných konců 

PD 
HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

SEZNAM ZKRATEK 

HSV Hlavní stavbyvedoucí   TDS Technický dozor stavebníka  TP Technologický předpis 

Gd Geodet     S Statik     TZ Technická zpráva 

M Mistr     VL Výrobní list    PD Projektová dokumentace 

AL Akreditovaná laboratoř  SD Stavební deník    SoD Smlouva o Dílo 

KOO BOZP Koordinátor BOZP  
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SEZNAM NOREM 

• ČSN 73 0420-1   Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky; srpen 2002 

• ČSN 73 0205   Geometrická přesnost ve výstavě. Navrhování geometrické přesnosti; březen 1995 

• ČSN 73 6006   Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení; září 2003 

• ČSN 73 0202   Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení; duben 1995  

• ČSN EN 12390-2  Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti  

• ČSN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

• ČSN EN 12350-1  Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků     

• ČSN EN 12350-2  Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím   

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN EN 1997-1   Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla; říjen 2006 

• ČSN EN 13670   Provádění betonových konstrukcí 

• ČSN 72 1006   Kontrola hutnění zemina sypanin  

• ČSN 73 0210-1   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení  

• ČSN 73 0212-3   Geometrická přesnost ve výstavě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty; leden 1997 

SEZNAM LEGISLATIVNÍCH DOKUMENTŮ 

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

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., Katalog odpadu 

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

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• 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 
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3. SOUHRNNÁ TABULKA – MONOLITICKÉ A ZDĚNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE 

Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

3.
1.

 V
ST

U
PN

Í K
O

N
TR

O
LA

 

3.1.1 
Převzetí 

pracoviště 
Kontrola pracoviště, 

seznámení pracovníků 
  

HSV 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

   
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.1.2 
Správnost 
projektové 

dokumentace 

Kontrola PD, SOD a 
dalších dokumentů 

PD, TP, SOD, VL, TZ, 
z.č.185/2001, 

n.v.č.381/2001Sb., 
n.v.č.383/2001 Sb. 
n. v. č. 591/2006 

Sb.,   v. č. 
499/2006Sb. 

HSV 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
   

Jméno:    
Datum:    

Podpis:   

 

3.1.3 
Zajištění a 

připravenost 
pracoviště 

Kontrola zajištění 
pracoviště z hlediska 

BOZP 

n. v. č. 591/2006 
Sb., PD 

HSV, 
KOO 
BOZP 

vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
min. 1,1 m  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.1.4 
Převzetí materiálu 

a skladování 

Kontrola bednění, oceli, 
betonu, zdiva, překladů; 

skladování 

DL, PD 
ČSN EN 13670 

HSV, M 
vizuálně, 
měřením 

Každá 
přejímka 

Zápis do 
SD 

   
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.1.5 
Převzetí 

základových k-cí 

Kontrola provedených 
základových k-cí s PD, viz 
výstupní základové k-ce 

ČSN 13670                                              
ČSN 73 0212-3                                                                  

PD, TP 

HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
   

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.1.6 
Kontrola 

pracovníků 
Odbornost, průkazy, 

způsobilost, BOZP 
Certifikáty, profesní 

průkazy 
M 

Vizuálně, 
zkouškami 

Každý den 
Zápis do 

SD, 
protokol 

   
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.
2.

 M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í K
O

N
TR

O
LA

 3.2.1 
Klimatické 
podmínky 

Kontrola vhodnosti pro 
provádění prací 

TP HSV, M 
Vizuálně, 
měřením 

Každý den 
Denní 

zápis do 
SD 

nad 10.8 m/s 
do +5/+8 °C 

 
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.2.2 
Kontrola strojů a 

zařízení 
Způsobilost, technický 

stav, parkování 

Profesní průkazy, 
certifikáty, 

NV č. 591/2006 Sb. 

M, 
strojník 

Vizuálně Každý den  
Zápis do 
provoz. 
deníku 

  
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.2.3 
Kontrola vytyčení 

stropních 
konstrukcí 

Kontrola polohy bednění 
a výšky betonáže, 

nivelace, laser 

ČSN 73 0420-1                            
ČSN 73 0205, PD 

HSV, 
TDS, Gd 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

opakované 
měření, 
přibližně 

stejné 
hodnoty 

 

Jméno:    
Datum:    

Podpis:   
 

3.2.4 
Kontrola bednění 

a prostupů 

Kontrola provedení, 
těsnosti, stability, spoje, 

rozměry, čistota 

ČSN EN 13670 
ČSN 73 0210-1 

M 
HSV 

Vizuálně, 
měřením 

Průběžně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    
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Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

3.
2.

 M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í K
O

N
TR

O
LA

 

3.2.5 Kontrola výztuže 
Kontrola uložení, krytí, 
polohy, počtu, čistoty, 

styků a vytrnování 

ČSN EN 13670 
ČSN EN 1992-1-1 

Eurokód 2 

M, HSV, 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
před 

betonáží 

Zápis do 
SD 

  
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.2.6 Kontrola dilatace 
Kontrola vložení a 

připevnění dilatace ve 
styku se stávající k-cí 

PD M Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.2.7 
Kontrola betonáže 

a hutnění 
Kontrola ukládání a 

hutnění betonové směsi 
ČSN EN 13670 

HSV, M, 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Každou 
etapu 

Zápis do 
SD 

do +5/+8 °C, 
bez srážek 

 
Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

3.2.8 
Kontrola 
vlastností 

betonové směsi 

Zkouška konzistence 
sednutím kužele 

ČSN EN 12350-2 
ČSN EN 12350-1 

AL 
Průkaznou 
zkouškou 

Každou 
dodávku 

Zápis do 
SD, 

protokol 

dle zadaných 
požadavků 

 
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.2.9 
Pevnost betonu 
v tlaku – vzorky 

Odběr zkušebních těles ČSN EN 12390-2 AL 
Správný 
postup 

3 tělesa na 
etapu 

Zápis do 
SD, 

protokol 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.2.10 
Kontrola 

ošetřování betonu 
Zakrývání, polévaní 

vodou a zamezení vstupu 
TP 

ČSN EN 13670 
M, HSV Vizuálně Průběžně 

Zápis do 
SD 

max. 0 °C 
jinak 

opatření 
 

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

 
3.2.11 

Kontrola 
odbednění 

Kontrola postupu 
rozebírání a čištění 
bednění (částečné) 

ČSN 72 1006 
dle dodavatele 

bednění 
M, HSV Vizuálně Průběžně 

Zápis do 
SD 

  
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.2.12 Hutnění zásypů 
Kontrol hutnění 

dynamickou zatěžovací 
zkouškou  

ČSN 72 1006                            
ČSN EN 1997-1 

HSV 
AL 

Průkaznou 
zkouškou 

Opakovaně 
Zápis do 

SD 
á 30 cm 

min. 60 MPa 
 

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.2.13 
Založení rožků 
cihelného zdiva 

Kontrola výšky založení, 
rovinnost 

PD 
 

HSV, M, 
TDS 

Měřením 
Každou 
etapu 

Zápis do 
SD 

  
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.2.14 
Kontrola 

rovinnosti horní 
hrany zdiva 

Kontrola horní hrany 
nivelačním přístrojem 

ČSN 73 0202 
ČSN EN 73 0212-3 

HSV 
M 

Měřením Průběžně 
Zápis do 

SD 
±20mm/10m  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.2.15 

Kontrola vazby 
zdiva, geometrie, 
maltového lože 
jednotlivých řad 

Správnost vazby, svislost, 
rovinnost, pravoúhlost, 

kontrola úhlopříček, 
tloušťka malty ve spáře 

ČSN 73 0202 
ČSN EN 73 0212-3 

HSV, M, 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Každou 
etapu 

Zápis do 
SD 

± 5 mm 
± 1 mm 

 

Jméno:    

Datum:    

Podpis:    

3.2.16 Kontrola překladů 
Kontrola uložení (dle 

znaků), skladby, počtu, TI, 
vodorovnosti 

PD, VL 
 

HSV, M 
TDS 

Měřením Každý 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    
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Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

3.
2.

 M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í 3.2.17 
Kontrola polohy a 
rozměrů okenních 
a dveřních otvorů 

Kontrola vyznačení před 
začátkem zdění a konečná 

dle PD 
PD 

HSV, M, 
TDS 

Měřením Každý 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

3.2.18 
Kontrola poslední 

řady zdiva 

Kontrola stavu, celistvosti 
(ulomené rohy apod.), 

čistoty 
- 

HSV, M, 
TDS 

Vizuálně Každá etapa 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.2.19 
Ochrana zdiva 

před 
znehodnocením 

Zakrývání vrchní řady 
igelitem (voda, nečistoty) 

- 
M 

HSV 
Vizuálně Průběžně 

Zápis do 
SD 

  
Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

3.
3.

 V
ÝS

TU
PN

Í K
O

N
TR

O
LA

 

3.3.1 
Kontrola 

rovinnosti a 
pravoúhlosti stěn 

Kontrola natažením 
provázku z rohu do rohu a 

přes úhlopříčky 

ČSN 73 0202 
ČSN EN 73 0212-3 

HSV, M, 
TDS 

Měřením 
Každá 

místnost 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

3.3.2 
Kontrola svislosti 

zdiva 
Kontrola zavěšením 

olovnice 
ČSN 73 0202 

ČSN EN 73 0212-3 
HSV, M, 

TDS 
Měřením Každá etapa 

Zápis do 
SD 

± 10 mm na 
podlaží 

 
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.3.3 
Kontrola 

rovinnosti řad 
(spár) 

Kontrola dvoumetrovou 
vodováhou 

ČSN 73 0202 
ČSN EN 73 0212-3 

HSV, M, 
TDS 

Měřením Každá stěna 
Zápis do 

SD 
± 20 mm/ 

10 m délky 
 

Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

3.3.4 Vazba zdiva 
Kontrola provázání 

vodorovných a kolmých 
řad 

TP, VL 
ČSN 73 0202 

ČSN EN 73 0212-3 

HSV, M, 
TDS 

Měřením Každá etapa 
Zápis do 

SD 
± 10 mm  

Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

3.3.5 
Kontrola 

geometrické 
přesnosti 

Shoda přesnosti 
provedení dle PD 

PD 
ČSN EN 13670 
ČSN 73 0212-3 

HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
± 15 mm 
± 25 mm 

 
Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

3.3.6 Kontrola prostupů 
Kontrola polohy a 

přesnosti provedení 
v základech 

PD 
HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.3.7 
Kontrola pevnosti 

betonu v tlaku 
Provedení zkoušek na 
zkušebních kostkách 

ČSN EN 12390-3 
AL 

HSV 
Průkaznou 
zkouškou 

Jednorázově Protokol 
dle návrhu 

statika 
 

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.3.8 
Kontrola kvality 

betonu 
Hnízda, odhalená výztuž, 

vytvrdnutí apod. 
ČSN EN 13670 

HSV 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

3.3.9 Kontrola výztuže 
Kontrola vytrnování – 
poloha, svislost prutů, 
ochrana volných konců 

PD 
HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    
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SEZNAM ZKRATEK 

HSV Hlavní stavbyvedoucí   TDS Technický dozor stavebníka  TP Technologický předpis 

M Mistr     VL Výrobní list    PD Projektová dokumentace 

AL Akreditovaná laboratoř  SD Stavební deník    SoD Smlouva o Dílo 

KOO BOZP Koordinátor BOZP  TZ Technická zpráva 

SEZNAM NOREM 

• ČSN 73 0205   Geometrická přesnost ve výstavě. Navrhování geometrické přesnosti; březen 1995 

• ČSN 73 6006   Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení; září 2003 

• ČSN 73 0202   Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení; duben 1995  

• ČSN EN 12390-2  Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti  

• ČSN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

• ČSN EN 12350-1  Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků     

• ČSN EN 12350-2  Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím   

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN EN 13670   Provádění betonových konstrukcí 

• ČSN 72 1006   Kontrola hutnění zemina sypanin  

• ČSN 73 0210-1   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení  

• ČSN 73 0212-3   Geometrická přesnost ve výstavě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty; leden 1997 

SEZNAM LEGISLATIVNÍCH DOKUMENTŮ 

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

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., Katalog odpadu 

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

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• 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  
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4. SOUHRNNÁ TABULKA – MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 

Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

4.
1.

 V
ST

U
PN

Í K
O

N
TR

O
LA

 

4.1.1 
Převzetí 

pracoviště 
Kontrola pracoviště, 

seznámení pracovníků 
 - 

HSV 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

   
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

4.1.2 
Správnost 
projektové 

dokumentace 

Kontrola PD, SOD a 
dalších dokumentů 

PD, TP, SOD, VL, TZ, 
z.č.185/2001, 

n.v.č.381/2001Sb., 
n.v.č.383/2001 Sb. 
n. v. č. 591/2006 

Sb.,   v. č. 
499/2006Sb. 

HSV 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
   

Jméno:    
Datum:    

Podpis:   

 

4.1.3 
Zajištění a 

připravenost 
pracoviště 

Kontrola zajištění 
pracoviště z hlediska 

BOZP 

n. v. č. 591/2006 
Sb., PD 

HSV, 
KOO 
BOZP 

vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
min. 1,1 m  

Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

4.1.4 
Převzetí materiálu 

a skladování 

Kontrola bednění, 
dodávané oceli a betonu, 

TI desek; skladování 

DL, PD 
ČSN EN 13670 

HSV, M 
vizuálně, 
měřením 

Každá 
přejímka 

Zápis do 
SD 

   
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

4.1.5 
Převzetí svislých 

konstrukcí 

Kontrola provedených 
svislých konstrukcí s PD, 
viz výstupní svislé k-ce 

ČSN 13670                                              
ČSN 73 0212-3                                              

PD, TP 

HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
   

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

4.1.6 
Kontrola 

pracovníků 
Odbornost, průkazy, 

způsobilost, BOZP 
Certifikáty, profesní 

průkazy 
M 

Vizuálně, 
zkouškami 

Každý den 
Zápis do 

SD, 
protokol 

   
Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

4.
2.

 M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í K
O

N
TR

O
LA

 

4.2.1 
Klimatické 
podmínky 

Kontrola vhodnosti pro 
provádění prací 

TP HSV, M 
Vizuálně, 
měřením 

Každý den 
Denní 

zápis do 
SD 

nad 10.8 m/s 
do +5/+8 °C 

 
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

4.2.2 
Kontrola strojů a 

zařízení 
Způsobilost, technický 

stav, parkování 

Profesní průkazy, 
certifikáty, 

NV č. 591/2006 Sb. 

M, 
strojník 

Vizuálně 

Každý den 
před 

zahájením 
prací 

Zápis do 
provoz. 
deníku 

  

Jméno:    

Datum:    

Podpis:    

4.2.3 
Kontrola vytyčení 

stropních 
konstrukcí 

Kontrola polohy bednění 
a výšky betonáže, 

nivelace, laser 

ČSN 73 0420-1                            
ČSN 73 0205, PD 

HSV, 
TDS, Gd 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

opakované 
měření, 
přibližně 

stejné 
hodnoty 

 

Jméno:    

Datum:    

Podpis:    
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Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

4.
2.

 M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í K
O

N
TR

O
LA

 

4.2.4 
Kontrola bednění 

a prostupů 

Kontrola provedení, 
těsnosti, stability, spoje, 

rozměry, čistota 

ČSN EN 13670 
ČSN 73 0210-1 

M 
HSV 

Vizuálně, 
měřením 

Průběžně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

4.2.5 Kontrola výztuže 
Kontrola uložení, krytí, 
polohy, počtu, čistoty, 

styků a vytrnování 

ČSN EN 13670 
ČSN EN 1992-1-1 

Eurokód 2 

M, HSV, 
TDS, S 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
před 

betonáží 

Zápis do 
SD 

  
Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

4.2.6 Kontrola dilatace 
Kontrola vložení a 

připevnění dilatace ve 
styku se stávající k-cí 

PD M Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

4.2.7 
Kontrola betonáže 

a hutnění 
Kontrola ukládání a 

hutnění betonové směsi 
ČSN EN 13670 

HSV, M, 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Každou 
etapu 

Zápis do 
SD 

do +5/+8 °C, 
bez srážek 

 
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

4.2.8 
Kontrola 
vlastností 

betonové směsi 

Zkouška konzistence 
sednutím kužele 

ČSN EN 12350-2 
ČSN EN 12350-1 

AL 
Průkaznou 
zkouškou 

Každou 
dodávku 

Zápis do 
SD, 

protokol 

dle zadaných 
požadavků 

 
Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

4.2.9 
Pevnost betonu 
v tlaku – vzorky 

Odběr zkušebních těles ČSN EN 12390-2 AL 
Správný 
postup 

3 tělesa na 
etapu 

Zápis do 
SD, 

protokol 
  

Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

4.2.10 
Kontrola 

ošetřování betonu 
Zakrývání, polévaní 

vodou a zamezení vstupu 
TP 

ČSN EN 13670 
M, HSV Vizuálně Průběžně 

Zápis do 
SD 

max. 0 °C 
jinak 

opatření 
 

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

4.2.11 
Kontrola 

odbednění 

Kontrola postupu 
rozebírání a čištění 
bednění (částečné) 

ČSN 72 1006 
dle dodavatele 

bednění 
M, HSV Vizuálně Průběžně 

Zápis do 
SD 

  
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

4.
3.

 V
ÝS

TU
PN

Í 

4.3.1 
Kontrola povrchu 

konstrukcí 
Hnízda, odhalená výztuž, 

vytvrdnutí apod. 
ČSN EN 13670 

HSV 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

4.3.2 
Kontrola 

geometrické 
přesnosti 

Shoda přesnosti 
provedení dle PD 

PD 
ČSN EN 13670 
ČSN 73 0212-3 

HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
± 30 mm  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

4.3.3 
Kontrola pevnosti 

betonu v tlaku 
Provedení zkoušek na 
zkušebních kostkách 

ČSN EN 12390-3 
AL 

HSV 
Průkaznou 
zkouškou 

Jednorázově Protokol 
dle návrhu 

statika 
 

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

4.3.4 Kontrola prostupů 
Kontrola polohy a 

přesnosti provedení 
v základech 

PD 
HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    
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SEZNAM ZKRATEK 

HSV Hlavní stavbyvedoucí   TDS Technický dozor stavebníka  S Statik 

Gd Geodet     SoD Smlouva o Dílo    TZ Technická zpráva 

M Mistr     VL Výrobní list    PD Projektová dokumentace 

AL Akreditovaná laboratoř  SD Stavební deník    TP Technologický předpis 

KOO BOZP Koordinátor BOZP 

SEZNAM NOREM 

• ČSN 73 0420-1   Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky; srpen 2002 

• ČSN 73 0205   Geometrická přesnost ve výstavě. Navrhování geometrické přesnosti; březen 1995 

• ČSN EN 12390-2  Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti  

• ČSN EN 12390-3  Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 

• ČSN EN 12350-1  Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků     

• ČSN EN 12350-2  Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím   

• ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN EN 13670   Provádění betonových konstrukcí 

• ČSN 73 0210-1   Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení  

• ČSN 73 0212-3   Geometrická přesnost ve výstavě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty; leden 1997 

SEZNAM LEGISLATIVNÍCH DOKUMENTŮ 

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

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., Katalog odpadu 

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

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 395/1992 Sb., Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

• 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  
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5. SOUHRNNÁ TABULKA – STŘEŠNÍ KONSTRUKCE  

Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

5.
1.

 V
ST

U
PN

Í K
O

N
TR

O
LA

 

5.1.1 
Převzetí 

pracoviště 
Kontrola pracoviště, 

seznámení pracovníků 
 - 

HSV 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

   
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

5.1.2 
Správnost 
projektové 

dokumentace 

Kontrola PD, SOD a 
dalších dokumentů 

PD, TP, SOD, VL, TZ, 
z.č.185/2001, 

n.v.č.381/2001Sb., 
n.v.č.383/2001 Sb. 
n. v. č. 591/2006 

Sb.,   v. č. 
499/2006Sb. 

HSV 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
   

Jméno:    
Datum:    

Podpis:   

 

5.1.3 
Zajištění a 

připravenost 
pracoviště 

Kontrola zajištění 
pracoviště z hlediska 

BOZP 

n. v. č. 591/2006 
Sb., PD 

HSV, 
KOO 
BOZP 

vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

5.1.4 
Převzetí materiálu 

a skladování 

Kontrola konstrukčního 
dřeva, TI desek, PVC fólie, 

pálené krytiny apod 
DL, PD HSV, M 

vizuálně, 
měřením 

Každá 
přejímka 

Zápis do 
SD 

   
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

5.1.5 
Převzetí svislých 

konstrukcí 

Kontrola provedených 
svislých konstrukcí s PD, 
viz výstupní svislé k-ce 

ČSN 13670                        
ČSN 73 0212-3                                                                  

PD, TP 

HSV 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
   

Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

5.1.6 
Kontrola 

pracovníků 
Odbornost, průkazy, 

způsobilost, BOZP 
Certifikáty, profesní 

průkazy 
M 

Vizuálně, 
zkouškami 

Každý den 
Zápis do 

SD, 
protokol 

   
Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

5.
2.

 M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í K
O

N
TR

O
LA

 

5.2.1 
Klimatické 
podmínky 

Kontrola vhodnosti pro 
provádění prací 

TP HSV, M 
Vizuálně, 
měřením 

Každý den 
Denní 

zápis do 
SD 

nad 10.8 m/s  
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

5.2.2 
Kontrola strojů a 

zařízení 
Způsobilost, technický 

stav, parkování 

Profesní průkazy, 
certifikáty, 

NV č. 591/2006 Sb. 

M, 
strojník 

Vizuálně Každý den 
Zápis do 
provoz. 
deníku 

  
Jméno:    
Datum:    
Podpis:    

5.2.3 
Montáž vázaného 
krovu a trámové 

stropní k-ce 

Kontrola uchycení 
pozednice, tesařských 

spojů, rovinnost a 
vodorovnost hřebene, 

krytí krokví, sklon střešní 
roviny 

PD, TP 
ČSN 73 2810  

ČSN EN 14545 

HSV, M, 
TDS 

Vizuálně, 
měřením 

Průběžně 
Zápis do 

SD 
± 15 mm  

Jméno:    

Datum:   
 

Podpis:   
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Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

5.
2.

 M
EZ

IO
PE

R
A

Č
N

Í K
O

N
TR

O
LA

 

5.2.4 
Fóliová PVC 

hydroizolace a 
difúzní fólie 

Kontrola kladení vrstev 
fólie, přesahů a svařování 
spojů, provádění detailů, 

napojení na svislé k-ce 

PD 
TP 
VL 

HSV 
M 

Průkaznou 
zkouškou 

Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

celistvost  

Jméno:    

Datum:    

Podpis:    

5.2.5 
Fóliová PVC 

hydroizolace 

Kontrola vodotěsnosti – 
celistvost spojů jiskrnou 

zkouškou, vakuová u 
kritických detailů; 
provedení detailů 

ČSN 73 0606 
HSV, M, 

TDS 
Průkaznou 
zkouškou 

Jednorázově 
Zápis do 

SD, 
protokol 

celistvost, 
těsnost 

 

Jméno:    

Datum:    

Podpis:    

5.2.6 
Tepelně izolační 

vrstvy – krov, 
spádové klíny 

Kontrola svislosti laťování 
čistoty podkladu, lepicí 

hmoty, těsnosti doražení 
desek, styčných spár a 

vazeb, správnost 
pokládky dle kladečského 

listu – spádu 

PD 
VL 
TP 

HSV, M, 
TDS 

Vizuálně Průběžně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:   
 

Datum:   
 

Podpis:   
 

5.2.7 
Odvodňovací 

systémy 

Kontrola provedení 
vpustí, pojistných 
přepadů, spádů 

odvodňovacího potrubí 

PD 
TP 

M 
HSV 

Vizuálně Průběžně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    

Datum:    

Podpis:    

5.2.8 
Vrchní skladba 
ploché střechy 

Kontrola kladení 
geotextílie, nopové fólie 
(přesahy, neporušenost), 

zásypu kačírkem, 
kompletace doplňků 

PD 
TP 

M 
HSV 

Vizuálně Průběžně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    

Datum:    

Podpis:   
 

5.2.9 
Pokládka tvrdé 
střešní krytiny 

Kontrola laťování (rozteč, 
rovinnost), oplechování 
okrajů zdiva, pokládky 

pálených tašek  

TP 
VL 

M 
HSV 

Vizuálně Průběžně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    

Datum:    

Podpis:    

5.2.10 
Plechová střešní 

krytina 

Kontrola podkladu 
oplechování, drážkování, 

nýtů, napojení okrajů 

PD 
TP 

M 
HSV 

Vizuálně Průběžně 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    

Datum:    
Podpis:    

5.
3.

 
VÝ

ST
U

PN
Í 

5.3.1 
Kompletní plochá 
střecha zatížená 

kačírkem 

Vizuální kontrola 
povrchu, čistota a 

funkčnost odtokových 
prvků (zkouška prolitím), 

provedení detailů 

PD 
TP 

HSV, M, 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:   
 

Datum:    

Podpis:   
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Kont. Č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 
Kontrolu 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup 
Měřící 

parametr 
Vyhovuje / 
Nevyhovuje 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

5.
3.

 V
ÝS

TU
PN

Í K
O

N
T.

 

5.3.2 
Vázaný krov a 
trámový strop 

Kontrola rovinnosti a 
svislosti hřebene, vnější a 

vnitřní vrstvy střešního 
pláště, detaily 

PD 
ČSN 73 2810  

ČSN EN 14545 

HSV, M, 
TDS 

Vizuálně Jednorázově 
Zápis do 

SD 
± 15 mm  

Jméno:    

Datum:    

Podpis:    

5.3.3 Plechová krytina 

Kontrola rovinnosti a 
sklonu střechy, zkouška 

vodou (vyloučení kaluží a 
zatékání), detailů 

PD 
HSV, M, 

TDS 
Měřením, 
vizuálně 

Jednorázově 
Zápis do 

SD 
  

Jméno:    

Datum:    

Podpis:    

SEZNAM ZKRATEK 

HSV Hlavní stavbyvedoucí   M Mistr     TDS Technický dozor stavebníka 

TP Technologický předpis   VL Výrobní list    SoD Smlouva o Dílo 

TZ Technická zpráva   PD Projektová dokumentace  KOO BOZP Koordinátor BOZP 

AL Akreditovaná laboratoř  SD Stavební deník     

SEZNAM NOREM 

• ČSN 73 2810   Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

• ČSN EN 14545   Dřevěné spojovací prostředky – Požadavky 

• ČSN P 73 0606   Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

SEZNAM LEGISLATIVNÍCH DOKUMENTŮ 

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

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., Katalog odpadu 

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

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 395/1992 Sb., Vyhláška MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

• 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 
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6. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO STROPNÍ KONSTRUKCE 

U všech kontrol bude přítomný hlavně mistr, který je denně na stavbě a může tak kontroly 

provádět průběžně, a stavbyvedoucí, který musí mít přehled o správnosti a kvalitě provádění dílčích 

činností. U důležitých milníků, průkazních zkoušek a zejména výstupních kontrolách musí být 

přítomný zástupce investora nebo jeho zástupce, tedy technický dozor stavebníka. Na kontrolu 

připravenosti a zajištění staveniště a pracoviště z hlediska BOZP bude pravidelně docházet určený 

koordinátor BOZP. V případě odběru vzorků či provádění průkazních zkoušek konstrukcí a 

materiálu musí tuto činnost provádět pouze akreditovaná laboratoř. 

O všech kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku, kde účastníci stvrdí 

objevené skutečnosti svým podpisem, případě se stanoví podmínky dalšího postupu od TDS. 

Protokoly o průkazních zkouškách budou archivovány pro této části stavby. 

6.1. VSTUPNÍ KONTROLA 

6.1.1. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Stavbyvedoucí předává pracoviště četám, které provádějí stropní konstrukce. Seznamuje 

je s projektovou dokumentaci, technologickými předpisy, se zařízením staveniště. V oblasti BOZP 

budou proškoleni pouze nově přítomní pracovníci, či osoby vyskytující se na pracovišti. 

Předpokládá se totiž, že práce budou provádět stejné čety jako v případě betonových základů a 

stěn. 

6.1.2. SPRÁVNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Kontrolu projektové dokumentace provádí výhradně stavbyvedoucí, popř. jim pověřený 

pracovník, ale také technický dozor stavebníka. Před započetím prací se zapíše do stavebního 

deníku číslo stavebního výkresu, podle kterého byla stavba realizována (může se jedna o různé 

revize). 

Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace. Při kontrole se 

zaměřujeme na to, zdali je v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Zhotovitel má v případě žádosti možnost zasahovat do návrhu, ať už z hlediska 

proveditelnosti či návrhů na zlepšení. 

Veškeré kontroly související s přípravou projektu před počátkem výstavby již byli 

provedeny v první etapě (např. kontrola připomínek, ochrana životního prostředí, nakládání 

s odpady, kontrola platnosti stavebního povolení). 

6.1.3. ZAJIŠTĚNÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Stavbyvedoucí, popř. mistr, kontrolují jednotlivá pracoviště zejména z hlediska bezpečnosti 

práce. Kontroluje se pevnost a stabilita zpevněných ploch či zvýšených pracovních ploch (lešení), 

bezpečnost a funkčnost přípojných míst elektřiny a vody, funkčnost prvků zařízení staveniště. 

Kontroluje se zabezpečení pracoviště (staveniště) proti vstupu nepovolaným osobám oplocením a 

řádným označením. Všechny prvky zařízení staveniště musí být v souladu s nařízením vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 
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6.1.4. PŘEVZETÍ MATERIÁLU A SKLADOVÁNÍ 

Stavbyvedoucí případně mistr provedou při každé přejímce materiálu kontrolu dodacího 

listu s požadovanou objednávku a stav dodaného materiálu. Dodací list se uchovává, o přejímce se 

uvede zápis do stavebního deníku.  

Materiál bude vykládán a přepravován s minimem skladování přímo na místo pracoviště 

za pomoci věžového jeřábu. Skladovaný materiál nesmí překážet ani omezovat provoz na přilehlé 

pozemní komunikaci. Zároveň nesmí bránit výjezdu vozidel a zasahovat do ploch vymezených pro 

umístění strojních sestav (autočerpadlo). 

Kontroluje se celistvost dodávky systémového bednění, a to množství a kvalita prvků dle 

návrhu a objednávky. Při dodávce oceli se kontroluje množství, rozměry, stav výztuže (koroze) a 

další specifické parametry dle požadavku projektu. Výztuž bude skladována přímo na pracovišti, 

tedy na hotovém bednění. Plocha musí být čistá a suchá. Svazky budou ukládány na pokladky pro 

případ další manipulace a provlíkání vazáků. 

Při dodávce betonové směsi kontroluje stavbyvedoucí každý dodací list před započetím 

pokládky. V případě nesouladu má právo mix odmítnout bez nutnosti úhrady nepoužitého betonu. 

Kontrolují se nejdůležitější parametry uvedené v dodacím listu. V první řadě požadovaná 

specifikace obsahující třídu betonu, konzistenci, stupeň vlivu prostředí, maximální velikost 

kameniva, obsah chloridů a vzduchu. Rozhodujícím údajem je čas naložení betonové směsi do 

autodomíchávače. Pokud bude překročena doba zpracovatelnosti nesmí být betonová směs 

použita pro výstavbu, tuto skutečnost by měl kontrolovat i TDS. 

Tabulka č.  22: Sednutí kužele 

Použití přísad (např. plastifikátoru) přímo na staveništi je 

možné pouze za přítomnosti technologa, který může být na žádost 

zhotovitele na stavbě přítomný. 

Před započetím ukládky prvního mixu provede 

stavbyvedoucí zkoušku konzistence pomocí zkoušky sednutím dle 

ČSN EN 12350-2. Dále odebere tři kostky z každé betonáže pro 

laboratorní zkoušku pevnosti v tlaku. Výsledky zkoušek budou 

součástí předávacích dokumentů pro tuto etapu. 

 

6.1.5. PŘEVZETÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 

Tato kontrola vychází z výstupní kontroly svislých konstrukcí. U stěn se nejprve ověřuje 

prostorové uspořádání dle projektové dokumentace, rovinnost natažením provázku z rohu do 

rohu a pravoúhlost pomocí úhlopříčky. Podrobněji se pak kontroluje svislost zdiva zavěšením 

olovnice (volí se viditelně kritická místa, popř. náhodně) s tolerancí ± 10 mm na podlaží, 

vodorovnost spár a celková rovinnost horní hrany s tolerancí ± 20 mm/10 m délky a také samotná 

vazba zdiva dle technologického předpisu. 

  

Stupeň Sednutí [mm] 

S1 10–40 

S2 50–90 

S3 100–150 

S4 160–210 

S5 >210 
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6.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

6.2.1. KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

Stavbyvedoucí kontroluje počasí každý den a podle toho také plánuje zejména betonáže, 

ale i ostatní práce. Nejdůležitějším parametrem je teplota, ta je zaznamenávána denně v 7:00, 

14:00 a 21:00, tzv. manheimské hodiny.  

Výpočtový vzorec průměrné denní teploty: 

[T(7) + T(14) + 2 * T(21)] / 4 = průměrná denní teplota 

Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek nelze práce provádět nebo jaká 

opatření je nutno provést, aby práce mohly pokračovat. Musí být vyloučena také možnost 

přívalových dešťů, husté mlhy snižující viditelnost a jiné extrémní klimatické vlivy.   

Betonáž lze provádět za těchto podmínek a to, že průměrná denní teplota nesmí klesnout 

pod +5 °C pro betonové směsi z portlandského cementu a +8 °C pro betonové směsi z cementů 

směsných, přičemž nesmí klesnout nárazově pod 0 °C a zároveň být vyšší než 30 °C. Vliv teploty se 

předpokládá alespoň na dobu tří dnů. 

Musí být zabráněno vymílání cementu z povrchu, či zvýšení množství vody v čerstvé směsi 

vlivem prudkých dešťů. Při snížení viditelnosti na 20 m, musí být zastaveny práce s věžovým 

jeřábem i jiných strojů kvůli ztížené komunikaci mezi pracovníky a řidiči strojů. 

6.2.2. KONTROLA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

Každý řidič strojník je zodpovědný za svůj stroj či zařízení, které obsluhuje. Každý den před 

započetím prací strojník kontroluje technický stav, tím se rozumí kontrola provozních kapalin a 

zamezení jejich unikání, ošetření součástek proti opotřebení (mazání), celistvost zvedacích lan, 

řetězů a upínacích prostředků, funkčnost výstražných signálů (např. při couvání) a další činnosti 

spojené s technických stavem. 

Stavbyvedoucí, popřípadě mistr pouze kontroluje plnění povinností pracovníků z hlediska 

kontrolního plánu. Po skončení směny musí být stroje uvedeny do zajištěné polohy. V případě 

věžového jeřábu musí být dovoleno otáčení výložníku, aby nedocházelo k zatížení a vyvrácení 

větrem. Autočerpadlo musí být řádně zapatkováno. Při vyprazdňování mixu musí být 

autodomíchávač zabrzděn a zajištěn proti pohybu. Vše se řídí vyhláškou č. 591/2006 Sb., zhotovitel 

seznámí obsluhu strojů a zařízení s podmínkami z hlediska BOZP. 

6.2.3. KONTROLA VYYTČENÍ POLOHY BEDNĚNÍ 

Stropní konstrukce nad suterénem bude zaměřena pomocí nivelace od nulového bodu 

stavby (dříve vytyčen geodetem). Na začátku se stanoví výšky stojek podle světlé výšky podlaží a 

odečtením nosníků a bednící desky. Kontrola výšek hotového bednění se provádí rotačním laserem 

a provádí se případná rektifikace bednění před nástupem čety železářů. 

6.2.4. KONTROLA BEDNĚNÍ A PROSTUPŮ 

Kontroluje se správné rozmístění prvků systémového stropního bednění Doka 1-2-4 

(postup dle návodu dodavatele bednění). Stropní nosníky jsou opatřeny značkami, které označují 

vzdálenost uložení a rozmístění jednotlivých prvků (sekundární nosníky 1, stojky 2, primární 

nosníky 4). Kontroluje se stabilita bednění zejména lícních okrajů, aby nedošlo k prohnutí či zřízení 

vlivem talku betonové směsi. Dále se kontroluje provedení obednění okrajů a průvlaků, sráz 
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bednicích desek a prostupů v konstrukci. Na volném okraji musí být umístěny bezpečnosti 

systémové prvky, např. konzolové plošiny se zábradlím. 

Vnitřní povrch bednění musí být čistý, očištěn od prachu, vody či jiných nečistot. Vše, co má 

menší objemovou hmotnost než beton, vypluje napovrch. Vytvoří se tak nevzhledné skvrny a vady 

na betonové konstrukci. 

Vnitřní plocha bednění musí být ošetřena odbedňovacím olejem. Tento přípravek nesmí 

mít škodlivý vliv na výztuž ani beton a následně na životní prostředí. 

6.2.5. KONTROLA VÝZTUŽE 

Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a mistr kontrolují správné uložení výztuže do 

bednění dle projektové dokumentace, dostatečné krytí, správný počet a rozteče. Rozmístění 

výztuže se ověřuje dle návrhu statika svinovacím metrem s tolerancí ±10 mm. Hodnota 

minimálního krytí výztuže je uvedena ve statickém výpočtu, nesmí být menší než 25 mm pro vnitřní 

konstrukce, 35 mm pro vnější prostředí (terasy). 

 Jakost výztuže, její čistota, či známky koroze se kontroluje před jejím uložením do 

konstrukce. Produkty koroze mají nepříznivý vliv na soudržnost výztuže s betonovou směsí. Před 

betonáží je nutné ocel zbavit nečistot, mastnoty a volné rzi. 

Výztuž musí být řádně svázána, aby nedošlo k jejímu zřízení. Pracovníci se budou 

pohybovat pouze po deskách rozmístěných po konstrukci. Rozteč může být lokálně upravena kvůli 

uvolnění prostoru pro vibrátor, nesmí být však prut vynechán. 

6.2.6. KONTORLA DILATACE 

Kontrola vložení dilatace k vnější straně obvodových věnců, dále bude vložena v místě 

styku se objekty okolní zástavby. Tepelná izolace musí být dostatečné přichycena k bednění či 

přilepena ke konstrukci, aby nedošlo k jejímu posunu a zmenšení krytí výztuže. 

6.2.7. KONTROLA BETONÁŽE A HUTNĚNÍ 

Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a mistr kontrolují postup betonáže podle 

předem stanoveného plánu. Kontrolují dodávaný materiál na stavbu (viz 4.1.4 – Převzetí materiálu 

a skladování této kapitoly), doprava do bednění a následné zpracování čerstvé směsi.  

Betonovou směs lze ukládat z maximální výšky 1,5 m, aby nedocházelo k oddělení jemných 

částic od kameniva. Betonová směs musí být ukládána tak, aby lokálně nepřetěžovala bednění a 

nedošlo tak k jeho zřícení. Směs bude hutněna menšími vibrátory rychlým pohybem dolů a táhlým 

pohybem nahoru pouze jednou v každém místě. Nesmí dojít k přehutnění směsi a vytvoření tzv. 

cementového mléka. Betonáž musí být plynulá, nesmí dojít k vytvoření velkých prodlev, které by 

zabránili propojení jednotlivých vrstev. Zároveň nesmí docházet k řazení velkého počtu aut před 

vyplněním, protože u každého vozu běží rozhodující doba zpracovatelnosti. 

Během betonáže bude akreditovaná laboratoř provádět zkoušky betonové směsi na 

požadovanou konzistenci sednutím kužele a odebírat zkušební kostky pro zkoušky pevnosti 

betonu v tlaku (3x na betonáž z různých mixů). Upravovat vlastnosti betonové směsi přímo na 

stavbě lze pouze na povolení technologa z betonárny.  

6.2.8. KONTROLA VLASTNOSTÍ BETONOVÉ SMĚSI 

Během betonáže bude akreditovaná laboratoř provádět zkoušky betonové směsi na 

požadovanou konzistenci sednutím kužele. Zkouška bude provedena na každém mixu a ověřena 



Kontrolní a zkušební plán 
 

Str. 164 
 

s údajem na dodacím listě. Upravovat vlastnosti betonové směsi přímo na stavbě lze pouze na 

povolení technologa z betonárny. 

Bude provedena i zkouška provzdušnění betonové směsi, aby se stanovila optimální míra 

hutnění. Standardně by měl být obsah vzduchu max. 0,4 (4 %). 

6.2.9. PEVNOST BETONU V TLAKU – ZKUŠEBNÍ TĚLESA 

Akreditovaná laboratoř bude odebírat zkušební tělesa pro zkoušky pevnosti betonu v tlaku 

(3x na betonáž z různých mixů). Tyto vzorky budou až do zkoušky uloženy ve skladu laboratoře 

s ideálními podmínkami prostředí, tj. teplota 20 °C a vlhkost 95 %. 

Odběry zkušební kostech může provádět i jiná odpovědná osoba (např. mistr, 

stavbyvedoucí) musí však postupovat podle ČSN EN 12390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: 

Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti. Na stavbě ukládáme do vlhké sypké 

hmoty. 

Nejprve musí být forma vymazána odbedňovacím olejem. Doba mezi odběrem a plněním 

do formy musí být co nejkratší max. 20 min. Betonová směs ve formě bude hutněna buď vibracemi 

nebo vpichy ocelovou tyčí. 

6.2.10. KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ BETONU 

Stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr kontrolují ošetřování betonu po betonáži 

ve fázi tuhnutí a tvrdnutí. Nová betonová plocha musí být chráněna především před nepříznivými 

klimatickými vlivy.  

V letním teplejším období je vhodné zakrývat plochu parotěsnou fólii, která zabrání 

vypařovaní vody z čerstvého betonu. V chladnějším období, popř. v extrémně vysokých teplotách) 

je vhodnější použit geotextílii. Její účinnost spočívá v neustálém zavlažování, v opačném případě 

naopak odebírá vodu přímo z čerstvé betonové konstrukce. V obou případech budou plochy 

neustále vlhčený za pomoci rozstřikovacího systému po dobu nutnou. Zásadní je doba ponechání 

betonu v bednění, předčasné odbednění může vést k nevratným deformacím.  

Doba ošetřování povrchu betonu závisí na okolní teplotě a teplotě, kterou vyvolává 

samotná konstrukce chemickou reakcí (teplota povrchu betonu) a vývoji pevnosti dle ČSN P ENV 

13670-1. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, pokud beton nedosáhne pevnosti 

v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poškození (obvykle fc> MPa). 

6.2.11. KONTROLA ODBEDNĚNÍ 

Doba odbednění se musí řídit stanoveným návrhem a musí být dodržena technologická 

pauza, viz kapitola „Betonové konstrukce – odst. 4. Výpočet doby odbednění“. 

Před odbedněním se nejprve proměří pevnost betonu v tlaku nedestruktivní zkouškou 

Schmidtovým kladívkem. Provádí se na očištěném povrchu a pouze v místě cementové směsi. 

Provede se 9 nástřelů, z toho minimálně 5 nástřelů musí odpovídat střední hodnotě. Bezpečná 

hodnota pro odbednění stropních konstrukcí byla stanovena na 75 % pevnosti, to odpovídá 

výpočtové době cca 7 dní, realita může být ovlivněna klimatickými podmínkami. 

Postup odbednění se musí řídit daným návodem dodavatele bednění, popřípadě 

technologickým předpisem. Kontroluje se tento postup rozebírání bednění a čistění. Kontroluje se 

zachování části stojek až do úplného vytvrzení betonu (min. 28 dní). 
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6.3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 

6.3.1. KONTROLA POVRCHU KONSTRUKCÍ 

Kontroluje se kvalita povrchu zatvrdlé stropní konstrukce. Nesmí se na něm vyskytovat 

skvrny od nečistot, tato místa musí být přebroušena. Vizuálně se také kontroluje krytí, která se 

nesmí prokreslovat přes povrch. V betonu se nesmí nacházet štěrková hnízda, menší budou 

zapravena cementovou zálivkou, v případě většího rozsahu může dojít i k zbourání konstrukce. 

6.3.2. KONTROLA GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI 

Kontrola rovinnosti stropní konstrukce se měří nivelačním přístrojem ve stanoveném 

rastru 3x3 m s tolerancí ± 30 mm (popř. vodováhou a klínkem). 

6.3.3. KONTROLA PROSTUPŮ 

Kontroluje se poloha a rozměry prostupů stropní konstrukcí.  

6.3.4. KONTROLA PEVNOSTI BETONU V TLAKU 

Pevnost ztvrdlého betonu se zjišťuje na normativních tělesech, v tomto případě krychli o 

rozměrech 150 x 150 x 150 mm, dle ČSN EN 12390. Odběr krychlí provádí stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený pracovník. Při každé betonáži je nutné odebrat minimálně tři zkušební tělesa. Odběry 

budou prováděny namátkově z různé dodávky. Krychle se uskladní v suchém skladu mimo 

staveniště po dobu 28 dní, poté budou odvezeny do akreditované laboratoře, kde budou 

provedeny zkoušky pevnosti betonu v tlaku. 

Výsledky budou zkontrolovány s parametry betonu na dodacím listě dodavatele betonové 

směsi, které vychází ze statického návrhu. Protokoly zkoušek budou založeny, zapsány do 

stavebního deníku a budou součástí předávacích dokumentů. 
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1. OCHRANA ŽP PŘI POVOLOVÁNÍ STAVEB 

Při přípravě investice je nutné její posouzení z hlediska dopadu na životní prostředí a 

veřejné zdraví. To se provádí ve dvou krocích: 

• SEA (Strategic Environmental Assessment) – předchází EIA 

• EIA (Environmental Impact Assessment) – studie vlivu záměru na ŽP 

Dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nemusí být 

stavba posuzována z hlediska SEA ani EIA. 

2. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodrženy 

obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezujících devastaci půdy v okolí staveniště. Sypké 

materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. Pouze zelené plochy, spadající 

do k. ú. obce Brno-Obřany, budou využity k situování objektu zařízení staveniště, pracovní plochy 

strojů a skladovací plochy. Po dokončení stavby bude provedena jejich rekultivace (uvedení do 

původního stavu). 

2.1. OCHRANA DŘEVIN 

Na stavební pozemkou se nenachází žádné stromy, pouze drobné keře na severní hranici 

pozemku. Ty zůstanou stavbou nedotčeny. Výška a délka výložníku věžového jeřábu je navržena 

s ohledem na od staveniště dále situované stromy. Stávající zeleň nesmí být dotčena. 

2.2. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím a je tak nenahraditelným 

výrobním prostředkem. Je také jednou z hlavních složek životního prostředí dle Zákona č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 

Veškerá ornice na pozemku bude sejmuta a odvezena na příslušnou skládku za poplatek. 

Stejně tak bude učiněno v případě všech zeminy z odkopávek a výkopků, která již nebude využita 

při zásypech. 

3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

3.1. ODPADY Z VÝSTAVBY 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 

odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn podle druhů a kategorií a bude ukládán 

odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál bude také umísťován na plochy 

dočasného záboru (stavební kontejner) a pravidelně likvidován. 

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro 

likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou 

za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 

S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech 

č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především vyhláška č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů 

na skládky). 
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Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá. 

Zhotovitel by měl průběžně vést evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi.  

3.2. PŘEHLED ODPADŮ, KTERÉ BUDOU VZNIKAT BĚHEM VÝSTAVBY 

Tab. č. 11: Výpis možných odpadů během výstavby 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Popis 
Nakládání 

s odpadem 

17 01 01 O Beton 1 

17 02 01 O Dřevo 5 

17 02 02 O Sklo 4 

17 02 03 O Plasty 4 

17 03 01 N Asfaltové směsi – lepenka 2 

17 04 05 O Železo a ocel  4 

17 04 07 O Směsné kovy 4 

17 04 08 O Kabely 6 

17 06 02 O Ostatní izolační materiál 6 

03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 

desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 
5 

15 01 01 O Papírový obal 4 

13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 2 

15 01 02 O Plastový obal 4 

15 01 03 O Dřevěný obal 5 

15 01 04 O/N Kovový obal 4 

15 01 06 O Směsný obal 5 

20 01 01 O Papír nebo lepenka 4 

20 01 12 N Barva, lepidlo, pryskyřice 2 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 

20 03 03 O Uliční smetky 5 

Nakládání s odpadem – legenda: 

1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci). 

2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující nebezpečné 

látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úprav v zařízení i 

oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které budou následně předány 

oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 

4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložená na skládku S-OO 
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4. HLUKOVÁ STUDIE 

4.1. VSTUPNÍ ÚDAJE 

Pro efektivní návrh zařízení staveniště z hlediska dodržení hygienických limitů jsem 

zpracovala hlukovou studii. Staveniště se nachází v proluce, je tedy velmi pravděpodobné, že při 

stávajícím stavu nebude dosaženo hygienického limitu 50 dB + 15 dB korekce, tj. LA,lim = 65 dB.  

Tato studie se zabývá pouze posouzením míry hluku ze stavební činnosti. Nejkritičtější 

činností z hlediska hluku bude provádění zemních prací, konkrétně zajištění strmého svahu 

hřebíkováním. Strojní sestava pro zemní práce sestává z: 

• Rypadlo-nakladač Caterpillar 427F2  100 dB(A) 

• Vrtná souprava Soilmec SM-5   120 dB(A) 

Podkladem pro vyhotovení hlukové studie je fotografie ze serveru mapy.cz v měřítku 1:400 

 

Obr. č.  83: Podklad pro hlukovou studii, M 1:400 

4.2. POSOUZENÍ HLUKU PŘI SOUČASNÉM STAVU 

• Vložení stávajících objektů, zelených ploch a zdrojů hluku 
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Obr. č.  84: Podklad hlukové studie se vstupními údaji 

• Vykreslení izofon při současné práci rypadlo-nakladače a vrtné soupravy 

 

Obr. č.  85: Vykreslení izofon při stávajícím stavu  
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• Vykreslení hlukových pásem v okolí staveniště 

 

Obr. č.  86: Hluková pásma při stávajícím stavu 

VYHODNOCENÍ 

Při stávajícím stavu bude ohrožen veškerý sledovaný chráněný venkovní prostor staveb. 

Vrtná souprava bude pracovat ve vetší výšce vzhledem k okolní zástavbě, odrazu hluku tedy 

nebudou ani dostatečně bránit zdi stávajících objektů. Jedná se o staveniště v husté řadové 

zástavbě se strmým svahem v zadní zahradě. Nelze tedy vhodným způsobem do velké míry snížit 

hladinu hluku, zároveň nelze tyto práce vypustit a nahradit je jinou technologií.  

4.3. POSOUZENÍ HLUKU PO PŘIJETÍ OPATŘENÍ 

• Vykreslení izofon po přijetí opatření – clony C1, C2, C3 (plnoplošné mobilní oplocení) 

 

Obr. č.  87: Vykreslení izofon po přijetí opatření 
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• Vykreslení hlukových pásem v okolí staveniště 

 

Obr. č.  88: Hluková pásma po přijetí opatření 

VYHODNOCENÍ: 

V zadní části zahrady došlo ke snížení hluku o cca 20 dB (měření u fasády 1, 2 a 5). 

U protějších objektů (měření u fasády 3, 4, a 6) ke změně nedošlo, postavení clony mezi zdroj hluku 

a tyto objekty o výšce 2,0 m je nedostačující. Jedná se o jediný vstup na pozemek a je tedy možné 

na tuto hranici umístit pouze mobilní clonu. Ani po přijetí opatření v podobě plnoplošného 

mobilního oplocení nejsou splněny hygienické limity hluku pro vnější chráněný prostor 

LA,req = 65 dB.  

Bude tedy nutné snížit denní pracovní dobu pro nevyhovující práce. Jedná se pouze 

o hřebíkování svahu ve třech úrovních vrtnou soupravou, kde bude pracovní doba upravena na 

6 hodin denně, a to pouze v pracovní dny.  

5. NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

Lze užívat výhradně povolené zdroje vody (dle stavebního povolení – přípojka vody). 

Odpadní vody lze likvidovat pouze povoleným způsobem (dle SP). V blízkosti vodních zdrojů se 

nesmí umísťovat chemické látky a musí být vyloučeno riziko kontaminace vod při rozlití nebo 

rozsypání chemické látky (např. záchytné vany, PVC podložky, kontejnery). 

Je nutné zabezpečit plynulé odvodnění povrchové vody ze staveniště. Staveniště bude 

odvodněno drenážními trubkami, které budou nejprve svedeny do revizní šachty a až posléze do 

veřejného řádu dešťové kanalizace. Drenážním systémem bude také odvodněn svah, do kterého 

je stavba usazena. Stavbou nebude narušen vodní režim, hladina podzemní vody se nachází 

hluboko pod základovou spárou a nebude uměle upravována. 

Látky nebezpečné pro vodu budou skladovány v kontejneru s pojistnou záchytnou vanou. 

Pod odtavenými stroji musí být umístěna záchytná vana na oleje. 

Pracovní plocha mezi autočerpadlem či bádií a autodomíchávačem bude zakryta geotextílí. 

Auta se budou vymývat až na betonárně. 
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6. OCHRANA OVZDUŠÍ PŘED PRAŠNOSTÍ 

Na staveništi a v okolí nesmí docházet ke vzniku nadměrné prašnost vlivem pracovní 

činnosti. Tento fakt se zmírní hutněným zásypem z recyklátu, který bude proveden na celé ploše 

staveniště (mimo dočasné zábory) a vjezdu a výjezdu ze staveniště. V případně dlouhodobého 

sucha bude tento povrch kropen vodou ze zdrojů zařízení staveniště. 

V případě hrubé stavby budou na staveništi pouze betonové plochy. Ty budou pravidelně 

zametány a udržovány v čistotě, popř. kropeny jako v předchozím případě. 

Při práci na fasádě bude zabráněno prašnosti použitím ochranných sítí na lešení. Na stavbě 

bude po celou dobu k dispozici stavební vysavač. 

7. OCHRANA OVZDUŠÍ PŘED ZNEČIŠTĚNÍM 

Zdrojem znečištění jsou zejména stavební stroje a zařízení se spalovacími motory, 

stacionární zdroje pro vytápění a technologické zdroje (např. nanášení nátěrových hmot).  

Stavba díky volbě věžového stacionárního jeřábu na elektrickou energii nebude příliš 

zatěžovat ovzduší spalováním pohonných hmot. Takové zatížení bude pouze nárazové a minimální, 

např. při dodávce materiálu, montáži věžového jeřábu, betonáži.  

Stavbyvedoucí je odpovědný za zmírnění dopadu na znečištění ovzduší. V suchém letním 

období skrápět staveniště při průjezdu stavební techniky. Zajistit dostatečné čištění pozemních 

komunikací. Používat stavební techniku se zvýšenou hlučností pouze v době mezi 7-21 hod. 

8. LEGISLATIVA 

• Zákon č. 17/1992 Sb., O životním prostředí, v aktuálním znění 7/2017 

• Zákon č. 123/1998 Sb., O právu na informace o ŽP, v aktuálním znění 9/2015 

• Zákon České národní rady č. 388/1991 Sb., o Státním fondu ŽP ČR, v akt. znění 2017 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění 2017 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění 2017 
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1. NÁVRH BETONŮ 

Návrhová norma: ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

   ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí, 

Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby 

Prováděcí norma: ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

Vzhledem k tomu, že jsem neměla k dispozici podrobné statické údaje k jednotlivým 

konstrukcím, stanovila jsem třídu betonu (norma) pouze orientačně vzhledem k typu konstrukce. 

1.1. ZÁKLADOVÉ PASY 

Třída betonu:    C 16/20 

Konzistence:    S3 

Maximální velikost kameniva:  bez výztuže – nezáleží 

Stupeň vlivu prostředí:   X0 (bez výztuže) 

Obsah chloridů:   Cl 1,0 (bez výztuže) 

1.2. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Třída betonu:    C 30/37 (1S), C 20/25 (1NP, 2NP) 

Konzistence:    S3 (lépe zpracovatelný) 

Maximální velikost kameniva:  Dmax 16 

Stupeň vlivu prostředí:   XC2 (dlouhodobé působení vody) 

Obsah chloridů:   Cl 0,4 (výztuž) 

1.3. STROPNÍ DESKA VNITŘNÍ 

Třída betonu:    C 30/37 (1S), C 20/25 (1NP, 2NP) 

Konzistence:    S4 (čerpatelný) 

Maximální velikost kameniva:  Dmax 22 

Stupeň vlivu prostředí:   X0 (vnitřní prostředí budov) 

Obsah chloridů:   Cl 0,4 (výztuž) 

1.4. STROPNÍ KONSTRUKCE VNĚJŠÍ 

Třída betonu:    C 30/37 (terasy 1S) 

Konzistence:    S4 (čerpatelný) 

Maximální velikost kameniva:  Dmax 22 

Stupeň vlivu prostředí:   XF3 (vodorovný povrch vystavený dešti a mrazu) 

Provzdušnění:    1,0 % (zvýšení odolnosti) 

Obsah chloridů:   Cl 0,4 (výztuž) 
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2. DETAIL BEDNĚNÍ 

 

3. VÝPOČET POSTUPU BETONÁŽE 

Pro výpočet zatížitelnosti bednění jsem využila online kalkulátor od PERI. Na základě tlaku 

čerstvého betonu se určí patřičná rychlost betonáže pro vybrané systémové bednění. 

3.1. SVISLÉ KONSTRUKCE – JEDNOSTRANNÉ BEDNĚNÍ 

 
Obr. č.  89: Zatížitelnost jednostranného bednění  
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3.2. SVISLÉ KONSTRUKCE – OBOUSTRANNÉ BEDNĚNÍ 

 
Obr. č.  90: Zatížitelnost oboustranného bednění 

3.3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Pomocí MULTIFLEX konfigurátoru jsem nastavila a optimalizovala rozestupy stojek a 

nosníků stropního nosníkového bednění. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  91: Optimalizace rozestupů stojek a nosníků 
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4. ZÁZNAM O BETONÁŽI 

OBECNÉ INFORMACE: POŽADOVANÉ VLASTNOSTI: 

Název projektu (akce):    Třída betonu:   

Realizovaná konstrukce:    Konzistence betonu:   

Datum:    Max. velikost zrna: Dmax =  

Min./Max. teplota [C°]:    Stupeň vlivu prostředí:   

           

p. č. SPZ auta číslo DL 
množství 
[m3] 

konzistence obsah 
vzduchu 

[%] 

časy betonáže 
Poznámky 

v DL 
dle zkoušky 
na stavbě 

naložení 
začátek 
vykládky 

konec 
vykládky 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Celkový objem betonáže:         

      Záznam zhotovil:    

        datum, jméno, podpis 
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5. VÝPOČET DOBY ODBEDNĚNÍ 

Doba pro odbednění konstrukcí byla stanovena na základě exaktních vzorců. Vstupní údaje 

vychází z reálné lokality Brno – Obřany a denní teploty byly převzaty z předešlého roku 2017.  

5.1. SVISLÉ KONSTRUKCE 

Pro účely stanovení délky přibližné technologické pauzy, potřebné pro dostatečné vytvrzení 

betonové konstrukce, byl výpočet proveden na konstrukcích v 1S. Tyto stěny budou prováděny 

nejdříve, tedy v méně příznivém ročním období a výpočet tak bude stanoven na stranu bezpečnou. 

5.1.1. VSTUPNÍ ÚDAJE 

Beton:   C 30/37 

Datum betonáže: 7. 6. 2018 

Lokalita:  Brno – Obřany 

Laboratorní teplota: 20 °C 

Dohodnutá pevnost betonu pro odbednění:  Rdb= 18,5 MPa  

- dohodnutá pevnost stanovená jako 50 % pevnosti betonu v tlaku 

- konstrukce je schopna přenést vlastní tíhu bez deformací 

5.1.2. VÝPOČET DOBY ODBEDNĚNÍ 

• průměrná teplota denního cyklu: 

t/28.6) = (t7:00 + t13:00 + 2 * t21:00) / 4 [°C] 

t/28.6) = (12,8 + 19,7 + 2 * 15,3) / 4 

t/28.6) = 15,78 °C 

• počet dní při laboratorních podmínkách 

Rdb = Rd28b * (0,28 + 0,5*log d), kde Rd28b = výsledná pevnost po 28 dnech; d = počet dní 

18,5 MPa = 37MPa * (0,28 + 0,5*log d) 

18,5 = 10,36 + 18,5*log d 

8,14 = log d18,5 

108,14 = log d18,5 

d = √10�,�)-..0  = 2,75 dní 

• počet dní při betonáži 7. 6. 2018 

Faktor zrání:    f = (t + 10) * d  [°C*dny] 

Stanovení z laboratorní teploty: f = (20 + 10) * 2,75 = 82,5 °C*dny 

Počet dní:    82,5 = (15,78 + 10) * d = 3,08 dní → 3 dny 

5.1.3. ZÁVĚR 

Odbednění, tedy povolení matic, vytažení spínacích tyčí a rozebrání bednění, může 

bezpečně proběhnout již po třech dnech od betonáže. Tento fakt je důležitý zejména pro urychlení 

postupu výstavby v návaznosti na nutné zásypy za hotovými stěnami. 

V reálné situaci bude záležet na postupu výstavby a plnění časového plánu. Je stanovena 

obrátkovost bednění, jednotlivé etapy jsou rozděleny na menší úseky. Je umožněna pouze 

proudová výstavba. 
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5.2. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Pro účely stanovení délky přibližné technologické pauzy, potřebné pro dostatečné vytvrzení 

betonové konstrukce, byl výpočet proveden na konstrukcích v 1S. Tyto stropy budou prováděny 

nejdříve, tedy v méně příznivém ročním období a zároveň z betonů vyšších pevností a výpočet tak 

bude stanoven na stranu bezpečnou. 

5.2.1. VSTUPNÍ ÚDAJE 

Beton:   C 30/37 

Datum betonáže: 28. 6. 2018 (pro účely výpočtu 28. 6. 2017) 

Lokalita:  Brno – Obřany 

Laboratorní teplota: 20 °C 

Dohodnutá pevnost betonu pro odbednění:  Rdb= 28 MPa  

- dohodnutá pevnost stanovená jako 75 % pevnosti betonu v tlaku 

- konstrukce je schopna přenést vlastní tíhu i přitížení od skladovaného materiálu na 

stropní konstrukci bez deformací 

- strop ze tří stan podepřen, z jedné strany ukončen průvlakem 

5.2.2. VÝPOČET DOBY ODBEDNĚNÍ 

• průměrná teplota denního cyklu: 

t/28.6) = (t7:00 + t13:00 + 2 * t21:00) / 4 [°C] 

t/28.6) = (21,4 + 32,2 + 2 * 27,0) / 4 

t/28.6) = 26,9 °C 

• počet dní při laboratorních podmínkách 

Rdb = Rd28b * (0,28 + 0,5*log d), kde Rd28b = výsledná pevnost po 28 dnech; d = počet dní 

28 MPa = 37MPa * (0,28 + 0,5*log d) 

28 = 10,36 + 18,5*log d 

17,64 = log d18,5 

1017,64 = log d18,5 

d = √10�1.�)-..0  = 8,98 dní 

• počet dní při betonáži 28. 6. 2018 

Faktor zrání:    f = (t + 10) * d  [°C*dny] 

Stanovení z laboratorní teploty: f = (20 + 10) * 8,98 = 269,55 °C*dny 

Počet dní:    269,55 = (26,9 + 10) * d = 7,3 dní → 7 dní 

5.2.3. ZÁVĚR 

Odbednění, tedy popuštění stropních stojek pod nosníky a rozebrání nosníků, může 

bezpečně proběhnout po sedmi dnech od betonáže. Tento fakt je důležitý zejména pro zabránění 

deformací (zejména průhybů) stropní konstrukce vlivem přitížení skladovaným materiálem a 

bedněním dalšího podlaží. Podpůrné stojky zůstanou až po dokončení hrubé stavby, minimálně po 

dobu 28 dní od betonáže. 

V reálné situaci bude záležet na postupu výstavby a plnění časového plánu. Je stanovena 

obrátkovost bednění, jednotlivé etapy jsou rozděleny na menší úseky. Je umožněna pouze 

proudová výstavba. 
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6. VÝPOČET CENY PRÁCE 

Použité informace ohledně kalkulované ceny a normy času vychází z dat rozpočtového 

programu BuildPowerS. 

6.1. BETONÁŘÍ  

• Beton nosných stěn železový C 30/37 

Kalkulovaná cena:  Náklad → 33,70 + 3,15 + 33,46 + 85,54 = 155,86 Kč/Nh 

Kalkulovaná cena → 355,12 Kč/Nh 

Počítaná norma času:  0,246 + 0,023 + 0,280 + 0,807 = 1,356 Nh/m3 

Činnosti:   betonář – třída 6, montážník/vazač břemen, lešenář, dělník – třída 4 

Stanovená cena na M.J.: 355,12 * 1,356 = 481,54 → 480 Kč/m3 

• Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 

Kalkulovaná cena:  Náklad → 40,28 + 3,15 + 71,02 = 114,45 Kč/Nh 

Kalkulovaná cena → 260,78 Kč/Nh 

Počítaná norma času:  0,294 + 0,023 + 0,670 = 0,987 Nh/m3 

Činnosti:   betonář – třída 6, montážník/vazač břemen – třída 6, dělník – třída 4 

Stanovená cena na M.J.: 260,78 * 0,987 = 256,62 → 255 Kč/m3 

• Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 

Kalkulovaná cena:  Náklad → 144,95 + 41,34 = 186,29 Kč/Nh 

Kalkulovaná cena → 424,46 Kč/Nh 

Počítaná norma času:  1,058 + 0,390 = 1,448 Nh/m3 

Činnosti:   betonář – třída 6, stavební dělník – třída 4 

Stanovená cena na M.J.: 424,46 * 1,448 = 614,62 → 615 Kč/m3 
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Podrobný položkový rozpočet je součástí přílohy „J – Položkový rozpočet pro hrubou stavbu“. 

Zde je uveden pouze krycí list a rekapitulace dle stavebních dílů. 

 

Stavba: 001 Bytový d ům, Brno - Fry čajova
Objekt: SO01 Bytový d ům

Rozpočet: 001 Položkový rozpo čet - bytový d ům

Objednatel: IČO:

DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Klára Šemberková

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 2.1.2018

Za objednatele

491 635,54
2 728 934,90

381 751,51
0,00

873 387,05
0,000,00

Položkový rozpo čet stavby

0,00
0,43

8 689 965,00

0,00

5 895 446,19

438 436,50

3 658 146,83 3 898 343,74

7 556 490,57

1 133 474,00
7 556 490,57

0,00
0,00 349 220,83

7 556 490,57

Dodávka Montáž Celkem

3 166 511,29

Za zhotovitele

438 436,50
349 220,83
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

1 HSV 264 646,07 847 616,73 1 112 262,80 15

2 HSV 489 750,19 391 684,95 881 435,14 12

3 HSV 1 558 584,55 794 996,68 2 353 581,23 31

4 HSV 829 296,19 655 103,64 1 484 399,83 20

5 HSV 0,00 28 729,59 28 729,59 0

8 HSV 24 234,29 10 803,31 35 037,60 0

711 PSV 168 151,39 160 354,29 328 505,68 4

713 PSV 163 170,27 68 562,10 231 732,37 3

762 PSV 95 349,02 85 241,57 180 590,59 2

764 PSV 24 104,99 59 293,03 83 398,02 1

765 PSV 40 859,87 8 300,52 49 160,39 1

VN VN 0,00 438 436,50 438 436,50 6

ON ON 0,00 349 220,83 349 220,83 5

Cena celkem 3 658 146,83 3 898 343,74 7 556 490,57 100

Ostatní náklady

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Vedlejší náklady

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
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1. INVESTICE 

1.1. OBECNÉ INFORMACE 

Druh stavby:  Novostavba 

Místo stavby:  Brno, Fryčajova 124; k. ú. 612553 Obřany, č. p. 1366, 1367/1 

Stavebník (Investor): PRORES s.r.o., Křepice 329, 691 65 Křepice 

  IČO: 47911603 

Podrobnosti:  Plocha pozemku/ zastavěná plocha:  491 m2/333 m2 

  Počet podlaží:     1S, 2 - 3NP   

1.2. ZÁMĚR INVESTICE 

Záměrem investice je vybudování nového funkčního bytového domu v městské části Brno-

Obřany. Nejprve byl vybrán pozemek, kterému byl celý projekt uzpůsoben. Objekt je členěn na 

uliční a dvorní budovu. Nově tak bude využitá k zástavbě i plocha v zadní zahradě i se zajištěním 

svahu. 

Investorem je firma PRORES, s.r.o., která si sama povede inženýring a poté rozprodá bytové 

jednotky do osobního vlastnictví. Ostatní práce si zajistí subdodavatelsky. Na pozici projektanta 

a generálního zhotovitele bude vyhlášeno výběrové řízení. 

Záměr výstavby je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se stabilizované 

území, kde se využití nemění, novostavba je navržena v místě stávající řadové budovy. 

Výpočet IPP na základě vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších 

předpisů. 

V projektu je uvažováno: 

• s podzemním podlažím: místnosti 0.01 – 0.13 

• s nadzemním podlažím – uliční budova: místnosti 1.01 – 1.09 

• s podkrovím – uliční budova: místnosti 2.01 – 2.06 

• s nadzemním podlažím – dvorní budova: místnosti 1.11 – 1.18 

• s nadzemním podlažím – dvorní budova: místnosti 2.08 – 2.14 

• s nadzemním podlažím – dvorní budova: místnosti 3.02 – 3.07 

Původní IPP:  102 m2/491 m2  0,21 

Navrhované IPP: 187,9 m2/491 m2 0,38 

 kde IPP = index podlažní plochy 

1.3. FINANCOVÁNÍ 

Projekt bude částečně financován z vlastních zdrojů a částečně z bankovního úvěru. 

Vzhledem k povaze investice jsou možnosti financování zpracovány v různých variantách. 

1.4. RIZIKA PROJEKTU 

Celkové riziko projektu jako jsou např. rizika z vyšší moci nese investor. Rizika jsou vyčíslena 

finančně a přenese na někoho jiného např. formou pojištění, bankovní záruky apod.  

Rizika spojená s návrhem projektu bytového domu budou přenesena na projektanta 

a ošetřena ve Smlouvě o Dílo. Rizika spojená s výstavbou budou přenese na generálního 

zhotovitele a ošetřena ve Smlouvě o Dílo.  
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2. REFERENČNÍ CENY 

2.1. REFERENČNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V BRNĚ 

Poř. č. 
Výněra          

[m2] 
Cena                                                    
[Kč] 

Cena na M.J.                        
[Kč/m2] 

1 136,00 280 000,00   2 058,82 

2 107,00 250 000,00   2 336,45 

3 323,00 999 000,00   3 092,88 

4 827,00 736 030,00   890,00 

5 665,00 831 250,00   1 250,00 

6 424,00 2 999 000,00   7 073,11 

7 1 800,00 6 300 000,00   3 500,00 

8 960,00 5 900 000,00   6 145,83 

9 1 784,00 2 500 000,00   1 401,35 

10 1 018,00 6 015 362,00   5 909,00 

11 2 403,00 5 950 000,00   2 476,07 

12 842,00 2 690 000,00   3 194,77 

13 1 320,00 6 468 000,00   4 900,00 

14 800,00 2 000 000,00   2 500,00 

15 892,00 2 190 000,00   2 455,16 

16 1 304,00 9 254 000,00   7 096,63 

   ∅ 3 517,50 Kč/m2 

 

2.2. REFERENČNÍ CENY ZA DALŠÍ UŽITNÉ PROSTORY 

2.2.1. PARKOVACÍ STÁNÍ (GÁRÁŽOVANÉ) 

1) 266 200,00 Kč/m2 

2) 320 000,00 Kč/m2 

3) 230 000,00 Kč/m2 

4) 340 000,00 Kč/m2 

5) 350 00,00 Kč/m2 

    ∅ 301 240,00 Kč/m2 

2.2.2. SKLEPNÍ PROSTORY 

1) 30 000,00 Kč/m2 

2) 31 500,00 Kč/m2 

3) 27 000,00 Kč/m2 

4) 31 000,00 Kč/m2 

5) 29 000,00 Kč/m2 

    ∅ 29 700,00 Kč/m2 
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2.3. REFERENČNÍ CENY BYTOÝCH JEDNOTEK 1+KK V BRNĚ 

Poř. Č. Popis Lokalita Dispozice Podlaží 
Užitná plocha 

[m2] 
Cena bytu 

Cena na MJ 
[Kč/m2] 

1 Bytový dům Cacovická Obřany - Maloměříce 1+kk 1NP 46,10 1 850 000,00 Kč 40 130,15   
2 Bytový dům Cacovická Obřany - Maloměříce 1+kk 1NP 47,30 1 890 000,00 Kč 39 957,72   
3 Bytový dům Ryolit Brno - střed 1+kk 4NP 58,80 3 890 000,00 Kč 66 156,46   
4 Bydotý dům Oblá 1 Nový Lískovec 1+kk 4NP 32,42 1 210 000,00 Kč 37 322,64   
5 Bytový dům Cacovická Obřany - Maloměříce 1+kk, balkon 2NP 38,20 1 699 000,00 Kč 44 476,44   
6 Rybářská Brno Brno - město, Staré město 1+kk, balkon 1NP 38,20 1 826 000,00 Kč 47 801,05   
7 Bydový dům Cejl Brno - centrum 1+kk 1NP 22,00 1 265 000,00 Kč 57 500,00   
8 Bytový dům Novolíšeňská Líšeň 1+kk, balkon 3NP 26,00 1 300 000,00 Kč 50 000,00   
9 Bytový dům Spolková Zábrdovice 1+kk, balkon 4NP 40,00 1 690 000,00 Kč 42 250,00   

10 Bytový dům Cejl 541 Brno - centrum 1+kk 1NP 38,00 1 899 000,00 Kč 49 973,68   
11 Bytový dům Božetěchova Královo pole 1+kk, balkon 3NP 34,00 2 100 000,00 Kč 61 764,71   
12 Bytový dům Jugoslávská Černá pole 1+kk 5NP 36,00 2 490 000,00 Kč 69 166,67   
13 Nová Křenová Brno - centrum 1+kk 3NP 46,00 2 667 692,00 Kč 57 993,30   
14 U Leskavy Starý Lískovec 1+kk, balkon 4NP 48,00 2 750 000,00 Kč 57 291,67   
15 Bytový dům Božetěchova Královo pole 1+kk, balkon 3NP 45,00 3 034 000,00 Kč 67 422,22   
16 Byt Spolková Zábrdovická 1+kk 3NP 39,00 1 900 000,00 Kč 48 717,95   
17 Byt Řehořova Černovice 1+kk 1NP 41,00 2 794 500,00 Kč 68 158,54   
18 Nová Křenová Brno - centrum 1+kk 4NP 48,00 2 960 020,00 Kč 61 667,08   
19 Byt Sedláčková Líšeň 1+kk, balkon 5NP 33,00 1 950 000,00 Kč 59 090,91   
20 Byt Spolková Zábrdovická 1+kk, balkon 6NP 40,00 2 190 000,00 Kč 54 750,00   

 
   Průměrná cena za Kč/m2 užitné plochy: 54 079,56 
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2.4. REFERENČNÍ CENY BYTOVÝCH JEDNOTEK 2+KK 

Poř. Č. Popis Lokalita Dispozice Podlaží 
Užitná plocha 

[m2] 
Cena bytu 

Cena na MJ 
[Kč/m2] 

1 Bytový dům Cacovická Obřany - Maloměříce 2+kk, balkon 3NP 56,90 2 599 000,00 Kč 45 676,63   
2 Bytový dům Cacovická Obřany - Maloměříce 2+kk, balkon 3NP 46,00 2 099 000,00 Kč 45 630,43   
3 Rezidence Jabloňový sad Horní Heršpice 2+kk, terasa 4NP 56,63 3 005 000,00 Kč 53 063,75   
4 Rezidence Jabloňový sad Horní Heršpice 2+kk, balkon 1NP 52,10 3 546 000,00 Kč 68 061,42   
5 Bytový dům Ryolit Brno - střed 2+kk 5NP 63,30 4 290 000,00 Kč 67 772,51   
6 Rybářská Brno Staré město 2+kk, balkon 3NP 37,70 2 139 000,00 Kč 56 737,40   
7 Bytový dům Božetěchova Královo pole 2+kk, balkon 3NP 59,00 3 400 000,00 Kč 57 627,12   
8 BD náměstí 28. října Černá pole 2+kk 5NP 63,00 3 150 000,00 Kč 50 000,00   
9 BD náměstí 28. října Černá pole 2+kk 3NP 54,00 2 950 000,00 Kč 54 629,63   

10 Bytový dům Moravany Moravany u Brna 2+kk, zahrada 1NP 55,00 3 312 000,00 Kč 60 218,18   
11 Byt Mutěnická Vinohrady 2+kk 3NP 45,00 2 250 000,00 Kč 50 000,00   
12 Bytový dům Bešůvka Žebětín 2+kk 1NP 56,00 2 400 000,00 Kč 42 857,14   
13 Byt Svažná Nový Lískovec 2+kk 6NP 46,00 2 450 000,00 Kč 53 260,87   
14 Bytový dům Kamechy Žebětín/Bystrc 2+kk 4NP 53,00 2 556 000,00 Kč 48 226,42   
15 Byt Majdelánky Lesná 2+kk, terasa 3NP 57,00 2 750 000,00 Kč 48 245,61   
16 Byt Bezručova Brno - střed 2+kk 3NP 45,00 2 890 000,00 Kč 64 222,22   
17 Residence Jabloňový sad Moravany u Brna 2+kk, balkon 4NP 66,00 3 049 000,00 Kč 46 196,97   
18 Byt Křehlíkova Slatina 2+kk, balkon 3NP 51,00 3 200 000,00 Kč 62 745,10   
19 Byt Říčanská Bystrc 2+kk, balkon 4NP 61,00 3 325 000,00 Kč 54 508,20   
20 Residence DUO Sadová 2+kk, terasa 4NP 78,00 3 640 000,00 Kč 46 666,67   

 
   Průměrná cena Kč/m2 užitné plochy: 53 817,31 
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2.5. REFERENČNÍ CENY BYTOVÝCH JEDNOTEK 3+KK V BRNĚ 

Poř. Č. Popis Lokalita Dispozice Podlaží 
Užitná plocha 

[m2] 
Cena bytu 

Cena na MJ 
[Kč/m2] 

1 Bytový dům Cacovická Obřany - Maloměříce 3+kk, terasa 3NP 82,10 3 599 000,00 Kč 43 836,78   
2 Vila dům Teyshlova Bystrc 3+kk, terasa 5NP 73,50 3 925 000,00 Kč 53 401,36   
3 Rezidence Jabloňový sad Horní Heršpice 3+kk, terasa 4NP 65,31 3 434 000,00 Kč 52 580,00   
4 Rezidence Jabloňový sad Horní Heršpice 3+kk, terasa 4NP 86,44 4 471 000,00 Kč 51 723,74   
5 Bytový dům Ryolit Brno - střed 3+kk 2NP 105,40 6 490 000,00 Kč 61 574,95   
6 Bytový dům Ryolit Brno - střed 3+kk 3NP 80,90 4 990 000,00 Kč 61 681,09   
7 BD náměstí 28. října Černá pole 3+kk 4NP 76,00 3 950 000,00 Kč 51 973,68   
8 FÉNIC RESORT Židenice 3+kk 3NP 74,00 3 990 000,00 Kč 53 918,92   
9 Křídlovická Staré Brno 3+kk, balkon 2NP 64,00 2 990 000,00 Kč 46 718,75   

10 Novostavba Křehlíkova Slatina 3+kk, terasa 3NP 69,00 3 500 000,00 Kč 50 724,64   
11 Bytový dům Bešůvka Žebětín 3+kk, balkon 3NP 68,00 3 620 000,00 Kč 53 235,29   
12 FÉNIC RESORT Židenice 3+kk, terasa 4NP 98,00 5 453 200,00 Kč 55 644,90   
13 Bytový dům Hochmanova Líšeň 3+kk, balkon 5NP 78,00 3 700 000,00 Kč 47 435,90   
14 Byt Sedláčková Líšeň 3+kk, terasa 3NP 89,00 3 990 000,00 Kč 44 831,46   
15 Byt Slatinská Juliánov 3+kk, balkon 4NP 84,00 3 990 000,00 Kč 47 500,00   
16 Bytový dům Ševelová Líšeň 3+kk, terasa 3NP 82,00 4 300 000,00 Kč 52 439,02   
17 Residence DUO Sadová 3+kk, terasa 4NP 83,00 4 490 000,00 Kč 54 096,39   
18 Frech corner Zábrdovice 3+kk, terasa 5NP 88,00 4 725 000,00 Kč 53 693,18   
19 Bytový dům Novobrodská Bystrc 3+kk, terasa 4NP 80,00 4 790 000,00 Kč 59 875,00   
20 Nad přehradou 1 Bystrc 3+kk, terasa 3NP 81,00 5 049 000,00 Kč 62 333,33   

 
   Průměrná cena Kč/m2 užitné plochy: 52 960,92 
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3. VÝPOČET VÝNOSŮ Z PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK 

Průměrná referenční cena na M.J. za 1+kk: 54 079,56 Kč/m2  Stanovená cena na M.J. za 1+kk pro BD Fryčajova: 53 000,00 Kč/m2 

Průměrná referenční cena na M.J. za 2+kk: 53 817,31 Kč/m2  Stanovená cena na M.J. za 1+kk pro BD Fryčajova: 52 500,00 Kč/m2 

Průměrná referenční cena na M.J. za 3+kk: 52 960,92 Kč/m2  Stanovená cena na M.J. za 1+kk pro BD Fryčajova: 51 500,00 Kč/m2 

*Poznámka: výchozí cena pro 1NP, přirážka za každé vyšší podlaží činí 5 % 

Ozn. 
bytu 

Dispozice 
bytové 
jednotky 

Užívací právo 
terasa 
/balkon 

Budova Podlaží 
*Podlahová 

plocha                   
[m2] 

Cena na MJ 
[Kč/m2] 

Cena bytové 
jednotky                

[Kč] 

Příplatky – sklep Příplatky – terasa Celkový výnos z 
bytových jednotek                  

[Kč] Výměra 
[m2] 

Cena  [Kč] 
Výměra 

[m2] 
Cena  [Kč] 

1.L 1+KK - Uliční 1NP 26,72 53 000,00 1 416 160,00   - - - - 1 416 160,00   

2.P 2+KK terasa Uliční 1NP 41,27 52 500,00 2 166 675,00   2,91 84 390,00   23,40 514 800,00   2 765 865,00   

3.L 1+KK terasa Dvorní 1NP 26,72 53 000,00 1 416 160,00   2,93 84 970,00   21,78 479 160,00   1 980 290,00   

4.P 1+KK terasa Dvorní 1NP 34,54 53 000,00 1 830 620,00   2,72 78 880,00   23,15 509 300,00   2 418 800,00   

5 3+KK terasy Uliční 2NP 55,90 54 075,00 3 022 792,50   2,95 85 550,00   10,80 237 600,00   3 345 942,50   

6 3+KK terasa Dvorní 2NP 76,05 54 075,00 4 112 403,75   3,08 89 320,00   13,64 300 080,00   4 501 803,75   

7 3+KK 2x terasa Dvorní 3NP 69,80 56 650,00 3 954 170,00   3,50 101 500,00   18,72 411 840,00   4 467 510,00   
    Celkové ceny: 17 918 981,25 Kč 524 610,00 Kč 1 458 820,00 Kč 20 896 371,25 

*Podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 je soušástí každé jednotky byt a spoluvlastnický podíl k nemoviosti. Rozhodným údajem pro určení velikosti spoluvlastnického 

podílu je právě podlahová plocha bytu. Aby nedocházelo k nesrovnalostem např. při změně dispotice vybouráním nebo přistavením příček v bytě, sjednocuje od 1.1.2014 

způsob výpočtu podlahové plochy bytu nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 

**Podlahová plocha odměřena v AutoCADu 

Celkový výnos z prodeje BD Fryčajova do SVJ: 

22 996 371,25 Kč 
*Platí při ideálním stavu, tj. prodají se všechny bytové jednotky bez úprav ceny 

  

Cena za sklep/m2: 29 000,00 Kč 

Cena za terasu/m2: 22 000,00 Kč 

Počet garážových stání: 7 míst 

Cena za jedno stání: 300 000,00 Kč 

Cena z prodeje garážových stání: 2 100 000,00 Kč 
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4. ZHODNOCENÍ INVESTICE 

4.1. ROZPOČTOVANÁ CENA 

Cena za hrubou stavbu je vyčíslena pomocí softwaru BuildPower včetně vedlejších nákladů 

(geodetická činnost, zařízení staveniště apod.). Krycí list a rekapitulace dle stavebních dílů jsou 

uvedeny v kapitole „Položkový rozpočet pro hrubou stavbu“. Celý rozpočet je součástí příloh „příloha 

J – Položkový rozpočet pro hrubou stavbu“. 

SO01 – Zemní práce 1 112 263,00 Kč 

SO02 – Hrubá spodní stavba 1 381 435,00 Kč 

SO03 – Hrubá vrchní stavba 2 034 172,00 Kč 

IO01 – HTÚ – zajištění svahu 1 430 346,00 Kč 

Celková cena: 5 958 216,00 Kč 

Cena za dokončovací práce je stanovena na základě odhadu jako 60 % ceny z celkových 

nákladů na výstavbu objektu SO01. Ostatních 40 % tvoří zemní práce, spodní a vrchní stavba včetně 

zastřešení. Náklady na výstavbu ostatních stavebních objektů jsou stanoveny na základě odhadu 

za pomocí ukazatelů THÚ. 

SO01 – Dokončovací práce 6 791 805,00 Kč 

IO02 – Přípojka vody    127 575,00 Kč 

IO03 – Přípojka splaškové kanalizace       89 244,00 Kč 

IO04 – Přípojka dešťové kanalizace 148 740,00 Kč 

IO05 – Přípojka NN 17 575,00 Kč 

IO06 – Přípojka plynovodu 73 115,00 Kč 

IO07 – Komunikace a zpevněné plochy 26 082,00 Kč 

Celková cena: 7 274 136,00 Kč 

Celkové náklady na výstavbu bytového domu jsou dány součtem výše uvedených přímých 

nákladů a také vedlejších nákladů. Náklady na zařízení a provoz staveniště byl stanoven jako 3 % 

z celkových nákladů. V „odst. 2.1 – Referenční ceny stavebních pozemků v Brně“ je vypočtena 

orientační průměrná cena 3 517,50 Kč/m2 pozemku v Brně-město. 

Výpočet předpokládané ceny za stavební pozemek: 

Plocha pozemku: 491 m2 

Cena za m2: 3 500,00 Kč 

Cena za stavební pozemek: 1 718 500,00 Kč 

Rozpočtové náklady z BuildPoweru 5 958 216,00 Kč 

Náklady odhadem – procentuální a dle THÚ 7 274 136,00 Kč 

Cena za stavební pozemek 1 718 500,00 Kč 

Náklady na zařízení staveniště skutečné (cca 7,7 %) 1 160 194,00 Kč 

Celkové náklady na výstavbu bytového domu: 16 111 046,00 Kč  

Skutečné náklady na zařízení staveniště zdaleka převyšují standard. Tento fakt je zejména 

podpořen skutečností, že pro velikost toho projektu je tento návrh zařízení staveniště až 

nadstandartní. V reálné situaci by byla možnost snížit náklady, např. vypuštěním některých objektu 

zařízení staveniště a zmenšením plochy záboru. 
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4.2. PŘEDPOKLADY VÝNOSŮ 

Vypočítala jsem pouze orientační předpoklad výnosů. Nejedná se o čistý zisk, dále by 

musely být započítány další náklady spojené například s úrokem za půjčku na financování projektu. 

4.2.1. OPTIMÁLNÍ STAV 

Zisk z prodeje (prodány všechny jednotky bez slevy): 22 996 371,25 Kč 

Rozpočtované náklady na výstavbu: - 16 111 046,00 Kč 

Hrubý zisk projektu výstavby: 6 885 325,25 Kč 

Procentuální vyčíslení zisku: 29,94 % 

4.2.2. SLEVA PŘI POSKYTNUTÍ FINANCÍ PŘED ZAČÁTKEM VÝSTAVBY 

Zisk z prodeje bez slevy: 22 996 371,25 Kč 

Zisk z prodeje se slevou 10 %: 20 696 734,13 Kč 

Rozpočtované náklady na výstavbu: - 16 111 046,00 Kč 

Hrubý zisk projektu výstavby: 4 585 688,00 Kč 

Procentuální vyčíslení zisku: 19,94 % 

 

4.2.3. STAV ZA HRANICI NULOVÉHO ZISKU 

Uvažován průměr bez ohledu na pravděpodobnost prodeje jednotlivých bytových jednotek. 

Zisk z prodeje (prodány všechny jednotky bez slevy): 16 111 046,00 Kč 

Rozpočtované náklady na výstavbu: - 16 111 046,00 Kč 

Hrubý zisk projektu výstavby:  0,00 Kč 

Procentuální vyčíslení zisku: 0,00 % 

Procentuální vyjádření prodeje: 65,79 % 

Odpovídá počtu prodeje bytových jednotek: 4 až 5 jednotky ze 7 

 nebo při navýšení nákladů na výstavbu, tj. kritická hranice pro pád do ztráty 

5. ZNÁZORNĚNÍ FINANČNÍCH TOKŮ  

Obr. č. 92: Přehled finančních toků  
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ZÁVĚR 

Závěrem bych ráda zdůraznila, že jsem se snažila navrhnout co nejefektivnější stavebně 

technologický postup výstavy s ohledem na práci ve stísněném a špatně přístupném prostoru. 

Zvažovala jsem různá řešení a vylučovací metodou jsou došla k nejlepší variantě, jak daný projekt 

uchopit. Tento koncept jsem pak podrobně rozpracovala do daných kapitol dle zadání. 

Již na začátku jsem zjistila, že nebude jednoduché vymyslet nejvhodnější strojní sestavu pro 

tento projekt. Původně jsem zvažovala i varianty výstavby bez věžového jeřábu, např. autojeřábem 

s kombinací výtahů, ale toto řešení se vzhledem k ekonomice projektu prostoru staveniště jevilo 

jako nevhodné. V průběhu roku jsem se postupně odklonila od primárních návrhů a rozhodla pro 

výstavbu za pomoci kráčivého rypadla s nástavcem na vrták a věžový jeřáb, který jsem vzhledem 

k půdorysu umístila do volného prostoru mezi křídly objektu.  

Mnoho času jsem věnovala časovému plánování, kde jsem se nakonec rozhodla pro 

souběžnou výstavbu obou křídel. Vazby činností jsem navrhovala s ohledem na pracovní čety a 

pracovní prostor. U činností jsem dodržela technologické pauzy a zamezila vznik prostojů. 

Oceňuji především skutečnost, že jsem se opět naučila spoustu nových věcí, týkajících se 

stavebnictví, měla možnost rozvíjet své technické a odborné znalosti a neztrácet pevnou vůli 

a trpělivost. Za to částečně vděčím i lidem kolem sebe, kteří mi pomáhali s konzultací mých návrhů. 

Domnívám se, že práce na mé diplomové práci mi přinesla i větší jistotu do další praxe. 
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