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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se věnuje zpracováním technologické přípravy polyfunkčního 

domu ve Vyškově. Práce obsahuje technickou zprávu, časový a finanční plán stavby, 

studii realizace hlavních technologických etap a položkový rozpočet pro hlavní objekt.  

Také řeší projekt zařízení staveniště, včetně návrhu stavebních strojů. Dále zpracovává 

technologické předpisy pro vnitřní omítky, provedení podlah a skládaný strop pro který 

je vypracovaný kontrolní a zkušební plán.  
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ABSTRACT  

This diploma thesis deals with processing of technological preparation of the 

polyfunctional building in Vyškov. The work includes a technical report, a time and 

financial plan of the construction, a study of the implementation of the main 

technological stages and an itemized budget for the main building. It also solves the 

project site equipment including design of construction machinery. It further elaborates 

the technical regulations for interior plaster, floor design and stacked ceiling for which a 

control and test plan is developed. 
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ÚVOD 

 

V této diplomové práci se zaměřuji na technologickou přípravu stavby polyfunkčního domu 

ve Vyškově. 

V diplomové práci budu navrhovat a popisovat postup realizace výstavby hlavního 

stavebního objektu, která bude obsahovat, studii realizace hlavních technologických etap, 

časový a finanční plán a položkový rozpočet. Také provedu technologické předpisy pro 

nejdůležitější etapy výstavby včetně kontrolního a zkušebního plánu. Dále navrhnu zařízení 

staveniště a hlavních stavebních strojů i s jejich umístěním, dimenzemi a posouzením 

ekonomických nákladů. Pro nejzatíženější etapu materiálem provedu plán zajištění 

materiálových zdrojů a možnosti jeho převozu včetně dopravních tras. 

 Dotčený polyfunkční dům jsem si vybral z toho důvodu, že je navržený v mém 

rodném městě a myslím, že by podobný projekt prospěl dané lokalitě. 
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1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 

a) název stavby  Polyfunkční dům ve Vyškově 

b) místo stavby  Vyškov 68201, ul. Brněnská, k.ú. Vyškov  

c) stavebník   Jan Novák, Žižkova 18, Vyškov 682 01 

d) Zpracovatel projektové  Ing. Antonín Musil, Drnovice 745, Drnovice 683 04 

dokumentace   

e) Hlavní inženýr projektu: projektovou dokumentaci zpracoval student VUT FAST 

Ing. Antonín Musil jako svoji diplomovou práci 

1.2 ÚČEL OBJEKTU 

Objekt pro bydlení a služby – samostatně stojící polyfunkční dům 

1.3 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, 

DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ 

VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ 

PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Urbanistické řešení 

Jedná se o polyfunkční dům se třemi nadzemními podlažími. Vstup do objektu bude 

umožněn ze severní strany. Zubní ordinace bude mít orientaci na severozápadní stranu. Druhá 

ordinace na stranu jihozápadní. Prodejna lékárny je orientována na stranu severní. Cestovní 

kancelář na stanu jižní. Hygienické zázemí a komunikační prostory v 1.NP jsou navrženy do 

středu půdorysu. Ve 2.NP jsou kanceláře navrženy okolo celého obvodu budovy. Dále jsou zde 

2 kuchyňky, z nichž jedna je orientovaná na severozápadní stranu a druhá na stranu východní. 

V prvním bytě je obývací pokoj společný s kuchyní orientován na jižní stranu. Ložnice na 

stranu západní a pokoje na stranu jihozápadní a severozápadní. V bytě druhém je obývací 

pokoj s kuchyní orientován rovněž na stranu jižní. Ložnice na stranu severozápadní a pokoje 

na stranu severní. Dále se zde nachází sklady ke každému bytu, které jsou orientovány na 

severní stranu. 
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Architektonické řešení 

Jedná se o výstavbu polyfunkčního domu. Novostavba bude mít půdorys ve tvaru tří 

navzájem přiléhajících obdélníků se zkosenými hranami o celkové ploše 1 465,84 m2. Objekt 

bude tvořen třemi nadzemními podlažími. Ve třetím nadzemním podlaží bude půdorysný tvar 

zkrácen o terasy přiléhající k bytům.  V prvním nadzemním podlaží se budou nacházet 

ordinace s čekárnami, prodejna lékárny, její sklad, zázemí pro zaměstnance, cestovní kancelář 

s přiléhajícím skladem a technické místnosti pro provoz budovy. Ve druhém nadzemním 

podlaží se budou nacházet kancelářské prostory, hygienické zázemí, spisovna a kuchyňky pro 

zaměstnance. Třetí nadzemní podlaží bude určeno pro bydlení. Budou se zde nacházet celkem 

2 byty o velikosti 4+kk. V každém bytě se nachází zádveří, šatna, koupelna, WC, obývací 

pokoj společný s kuchyní, ložnice a další dva pokoje. Z obývacího pokoje je možné vystoupit 

na venkovní terasu, která je orientovaná na jižní stranu objektu. Zastřešení je navrženo 

plochou nepochozí střechou s vrstvou kačírku. Terasy ve třetím podlaží k příslušným bytům 

budou z keramických dlaždic. Venkovní omítka bude hladká, bílé a červené barvy. Vstupní 

dveře do prostoru domu budou plastové, hnědé barvy. Veškeré okenní výplně budou rovněž 

plastové a hnědé barvy. Interiérové dveře budou osazeny na ocelové zárubně. 

Parkovací stání pro návštěvníky polyfunkčního domu bude před objektem v severní 

části pozemku. Celkem zde bude 26 parkovacích stání, z toho 4 místa pro osoby tělesně 

postižené. Vstup do polyfunkčního domu bude z prostoru chodníku před polyfunkčním 

domem. Chodník bude ze zámkové dlažby a bude navazovat na již stávající zástavbu. Ostatní 

plochy kolem objektu budou zatravněny. 

Výstavba polyfunkčního domu bude realizována na zatravněném pozemku. Na 

pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň nutná k vykácení ani jiné stavby nutné 

k odstranění. Pozemek je situován podél silnice I. třídy a místní komunikace. Příjezd na 

pozemek a k objektu bude umožněn nově vybudovaným sjezdem z místní komunikace ul. 

Cukrovarská. 

Objekt bude zděný z keramických tvárnic POROTHERM 44T vyplněných minerální 

izolací na zdící pěnu POROTHERM Profi Dryfix. Stropní konstrukce bude ze systému 

POROTHERM s keramickými nosníky POT a vložkami MIAKO v tloušťce 250 a 290 mm. 

Zastřešení plochou nepochozí střechou. 
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 Vegetační úpravy 

Po dokončení stavby bude přistoupeno k úpravě okolních ploch. Bude zajištěno 

odvodnění povrchových vod. Budou zbudovány chodníky pro pěší a vytvořena parkovací 

stání. Kolem objektu bude vytvořen okapový chodník šířky 1 000 mm. 

Plochy určené pro výsadbu zeleně budou zavezeny dříve shrnutou ornicí a zasety 

travní směsí. Bude taktéž přistoupeno k výsadbě keřů a dalších rostlin dle návrhu zahradního 

architekta.  

Bude využito standardních travních směsí, keřů a dalších rostlin určených pro 

klimatické podmínky České Republiky. Veškeré výsadby a výsevy budou konzultovány se 

zahradním architektem. 

Bezbariérové užívání stavby 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

se řídilo vyhláškou č. 398/2009 Sb. Příčný sklon komunikací je navržen do 2,5 %, podélný 

sklon pak do 8,33 %. Obrubníky tvořící nové vodicí linie jsou navrženy s výškou hrany min. 

0,06 m. 

Jako bezbariérová část domu je navržené jeho první patro. Vstup do objektu a řešení 

společných prostor a domovního vybavení je řešeno v souladu s požadavky vyhlášky 

398/2009 Sb. Vstupní dveře jsou š. 1600 mm s křídlem š. 900 mm. Zvonkové tablo má horní 

hranu 1200 mm, vzdálenost zvonkového tabla od dveří je 1500 mm.  

Všechna patra jsou přístupná výtahem s kabinou o velikosti 1100x1400 mm, šířka dveří 

je 900 mm. Výtahy, jejich ovládání a vybavení budou splňovat požadavky zmíněné vyhlášky. 

Je zajištěna možnost stěhování normového břemene ve společných prostorách domu a do 

obytných místností bytu. Vlastní byty v objektu nejsou řešeny jako bezbariérové. 
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1.4 KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, 

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

a) Zastavěná plocha bytového domu   1 465,841 m2 

b) Obestavěný prostor    3 415,71 m3 

c) Zpevněné plochy a chodníky   512,681 m2 

d) Bytová plocha     270,721 m2 

f) Obchodní plocha    87,591 m2 

g) Lékařské provozy    126,421 m2 

h) Kancelářské prostory    210,121 m2 

ch) Zelené střechy     1 102,01 m2 

i) Stávající zeleň     1 137,01 m2 

j) Celková plocha řešeného území  6 150,1 m2 

1.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A 

INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH  

Zemní práce 

Práce bude provádět odborná stavební firma na zemní práce podle projektové 

dokumentace. 

Obrys stavební jámy vychází z rozměru objektu v úrovni 1.PP. Stavební prostor je 

navržen v šířce 1 m kolem stavby. Na stavební ploše se provede sejmutí ornice o mocnosti 

300 mm, která bude uskladněna v deponii na nedotčené části pozemku. Ornice bude použita 

pro dokončení terénních úprav. Nejnižší hloubka stavební jámy od projektované nuly bude -

1,950 m. Dále se provede vyhloubení rýh pro základové pasy, které budou vyhloubeny do 

nezámrzné hloubky - 1,050 m. Výkopové práce pro zpevněné plochy budou zhotoveny při 

dokončení terénních úprav. Všechna vytěžená zemina bude odvezena ze staveniště na 

skládku. Zásypy zeminou budou zhutněny po tl. 500 mm vibračními pěchy. 
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Základy 

Založení je navrženo na základových pásech tl. 750 mm v hloubce -1,050 mm. 

Základová deska je zde navržena tl. 150 mm. 

Svislé nosné konstrukce 

Nosný systém budovy převážně navržen jako stěnový zděný lokálně doplněný čtyřmi 

sloupy v 1NP a 2NP. Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými tvárnicemi 

POROTHERM 44 T Profi na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX.  

Nosné vnitřní konstrukce jsou tvořeny keramickými tvarovkami POROTHERM 24 

Profi na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX.  

Nenosné příčky jsou tvořeny z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 Profi na zdící 

pěnu POROTHERM DRYFIX. 

Všechny příčky budou provedeny dle technologického předpisu výrobce, budou 

respektovány doporučení pro akustické napojení příček na okolní konstrukce, požadavky na 

dilataci a statické zajištění. Mezi stropem a horním lícem příček bude ponechána spára 30 mm 

vyplněná minerální vatou. V případě požárních konstrukcí je třeba prostor vyplnit materiálem 

s požadovanou požární odolností konstrukce. Statické zajištění příček bude řešeno dle 

vybraného dodavatele/výrobce v rámci technologických předpisů. 

Překlady 

Překlady nad otvory v nosných stěnách jsou tvořeny montovanými keramickými 

překlady POROTHERM 7, POROTHERM VARIO KP a POROTHERM 11,5. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Konstrukce je provedena ze systému POROTHERM. Keramické nosníky POT jsou 

uloženy na nosných zdech a železobetonových nosnících. Nosníky mají uložení minimálně 

125 mm rozměry viz PD. 

KONSTRUKCE NAD 3NP. Keramické vložky MIAKO budou použity PTH 19/50, 

PTH 19/62,5, PTH 23/50 a PTH 23/62,5. Vyztužení stropní konstrukce bude provedeno 

statikem. Prostupy ve stropní konstrukci budou řešeny za pomoci vynechání stropních 

tvarovek MIAKO a pomocí dobetonávek. V místech prostupů a dobetonávek bude zhotoveno 
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bednění. Celá konstrukce bude zmonolitněna betonem třídy C 20/25. Celková tloušťka stropní 

konstrukce bude 250 mm pro 1NP a 2NP, 290 mm pro 3NP. 

Střecha 

Střecha je projektována jako plochá, jednoplášťová, nepochozí s vrstvou kačírku. 

Bude vyspádována do dvou střešních vpustí. Vyspádování bude zajištěno pomocí spádových 

klínů z tepelné izolace, na kterých bude asfaltová hydroizolační vrstva, drenážní rohož a 

zátěžová vrstva z kačírku. 

Hydroizolace 

Spodní stavba a vodorovná nosná konstrukce výtahové šachty je chráněna asfaltovým 

pásem s nosnou vložkou ze skelné tkaniny GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pás je 

vyveden po celém obvodu objektu 300 mm nad terén. 

Tepelná izolace 

Suterénní stěna výtahové šachty a úroveň soklu je zateplená extrudovaným 

polystyrenem ISOVER STYRODUR XPS tl. 100 mm. Střecha je zateplena tepelnou izolací 

ISOVER EPS – tloušťky se liší. 

Schodiště 

V objektu jsou navržena 2 schodiště. Schodiště je navrženo jako železobetonová 

konstrukce. Schodiště jsou přímočará levotočivá. Schodiště budou mít keramickou 

povrchovou úpravu. Zábradlí ve výšce 900 mm.  1NP do 2NP: 21 x 166,67 x 296,66 

        2NP do 3 NP: 19 x 157,89 x 314,22 

1.6 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Hluk z dopravy 

Z dopravního hlediska se realizací polyfunkčního domu dopravní situace významně 

nezmění. Nyní jsou v dané lokalitě splněny stanovené hygienické limity a nepředpokládá se 

změna po dokončení záměru. Budou splněny stanovené hygienické limity jak pro dobu denní, 

tak pro dobu noční. 
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Hluk z výstavby 

V průběhu výstavby dojde částečně ke zhoršení okolního prostředí vlivem prašnosti a 

hluku ze zvýšené intenzity dopravy.  Vlivy způsobující zvýšenou prašnost a hluk budou 

potlačeny na minimální úroveň použitím vhodného mechanismu. Zvýšená intenzita dopravy 

bude koordinována s cílem maximální minimalizace negativních dopadů na okolní prostředí. 

Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby při provádění zemních prací. 

Ekvivalentní hladiny akustického hluku budou při provádění zemních prací dosahovat hodnot 

maximálně 90 dB ve vzdálenosti 10 m od stavby. 

Jelikož se blízko staveniště nachází obytná zástavba je tedy nutné omezit práce 

produkující nadměrný hluk pouze na období mezi 7:00 až 19:00 h. 

Ochrana ovzduší 

Stávající emisní zátěž území v blízkosti staveniště bude pouze mírně zvýšena 

z důvodu mírného zvýšení intenzity nákladní dopravy a provádění stavebních prací.  

Ochrana vody a vodního prostředí 

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. 

Na území posuzovaného záměru se nevyskytují vodní zdroje ani léčebné prameny. Do 

navrhované areálové dešťové kanalizace budou napojeny pouze dešťové vody ze střechy 

budovy a komunikace. Dešťové vody z ostatních ploch budou likvidovány na řešeném 

pozemku pomocí vsaku a odparu. 

Odpady 

Nakládání s odpady bude provedeno v souladu s platnou legislativou. Bude vedena 

evidence o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 

využití. Odpady vzniklé při realizaci záměru budou využity nebo zneškodněny v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o produkci a nakládání s odpady budou 

předloženy při kolaudaci. Během provozu bude vznikat především komunální odpad. Ten 

bude shromažďován a odvážen prostřednictvím místního systému odvozu komunálního 

odpadu.  
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1.7 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Pozemek je situován podél silnice I. třídy a místní komunikace. Příjezd na pozemek a 

k objektu bude umožněn nově vybudovaným sjezdem z místní komunikace ul. Cukrovarská. 

Parkování je zajištěno na parkovacích stáních na komunikaci umístěné vedle budovy. 

Bude zde celkem 26 parkovacích míst pro osobní vozidla, z toho 4 místa pro tělesně 

postižené.  

1.8 OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

Povodně 

Pozemek neleží dle platné územně plánovací dokumentace v záplavovém území, 

nepředpokládá se zaplavení pozemku. 

Sesuvy půdy a poddolování 

Objekt se nenachází poddolovaném území. Pozemek je mírně svažitý, sesuvy půdy se 

nepředpokládají. 

Seizmicita 

Území není zatíženo výraznějšími zemětřesnými událostmi. 

Radon 

Jedná se o diplomovou práci. Měření radonu tedy nebylo provedeno. 

1.9 DODRŽENÍ POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Tepelná technika 

Obvodové konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 730540-2 Tepelná ochrana 

budov – Požadavky. Hodnoty součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí a výplní 

splňují hodnotu doporučenou. 
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Osvětlení, oslunění 

Přirozené osvětlení a oslunění je zajišťováno okny, která budou dostatečně velká. 

Splnění zákonných a normových hodnot oslunění a denního osvětlení pobytových místností je 

doloženo samostatnou přílohou Studie denního osvětlení a oslunění. U WC a koupelen bude 

zajištěno umělé osvětlení. Koupelna a WC budou mít přístupy vzduchu přes ventilační šachty. 

Akustika, hluk, vibrace 

Výběr materiálů konstrukcí v projektové dokumentaci je navržen tak, aby byly 

respektovány požadavky normy ČSN 730532 akustika – Ochrana proti hluku v budovách. 

Zařízení vzduchotechniky je navrženo v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

1.10 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

SO 01 Stavební objekt – polyfunkční dům  

SO 02 Příjezdová komunikace + parkoviště 

SO 03 Chodník pro pěší 

SO 04 Zpevněná plocha pro komunální odpad  

SO 05 Sdělovací vedení spojové 

SO 06 Přípojka silového venkovního vedení  

SO 07 Přípojka plynového potrubí nízkotlakého  

SO 08 Přípojka vodovodního potrubí 

SO 09 Přípojka kanalizace 
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2.1 VÝPIS DODAVATELŮ MATERIÁLŮ A SLUŽEB 

Výztuž do železobetonu 

Májek Milan – Hutní materiál 

Československé armády 1081, 68401, Slavkov u Brna  

vzdálenost 19,4 km od staveniště 

www.slavkov-hutnimaterial.cz 

Tel: +420 544 220 816 

e-mail: milanmajek@volny.cz 

 

Obr. č. 1 Trasa dovozu výztuže do železobetonu 
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Beton 

TBG betonmix – Betonárna Vyškov 

Cukrovarská 457/14, 68201 Vyškov-Město 

vzdálenost 0,5 km od staveniště 

www.transportbeton.cz/tbg-betonmix-a-s/betonarna-vyskov.html 

e-mail:  jan.luska@tbgbetonmix.cz 

 

Obr. č. 2 Trasa dovozu betonu  

Bednění 

ISD – NOE, s.r.o. 

Kaštanová 489/34, 602 00, Brno 

vzdálenost 32,2 km od staveniště 

e-mail: info@isd-noe.cz  

www: http://www.isd-noe.cz 

 

Obr. č. 3 Trasa dovozu bednění 

mailto:jan.luska@tbgbetonmix.cz
http://www.isd-noe.cz/


16 

Stroje pro zemní práce  

Zeppelin CZ s.r.o.  

Půjčovna: Tuřanka 119, 627 00 Brno – vzdálenost 29,3 km od staveniště 

Mobil: 602 616 834 

e-mail: tomas.hanus@zeppelin.com 

 

Obr. č. 4 Trasa dovozu stroje pro zemní práce Zeppelin 

BAGRY HLEĎA 

Na Hraničkách 15, 682 01 Vyškov  

vzdálenost 2,3 km od staveniště 

608 355 858 

http://www.bagry-hleda.cz/ 

 

Obr. č. 5 Trasa dovozu stroje pro zemní práce Bagry Hleďa 

  

mailto:tomas.hanus@zeppelin.com
http://www.bagry-hleda.cz/
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Stavebniny  

PRO-DOMA 

Brněnská 445/35, 68201 Vyškov-Město 

vzdálenost 0,1 km od staveniště 

Tel. +420 724 507 422 

www.pro-doma.cz 

 

Obr. č. 6 Trasa dovozu materiálu ze stavebnin Prodoma 

STAVEBNINY DEK 

Brněnská 366/25, 68201 Vyškov-Město 

vzdálenost 0,4 km od staveniště 

Tel. +420 510 000 100 

www.dek.cz 

 

Obr. č. 7 Trasa dovozu materiálu ze stavebnin Dek 

http://www.pro-doma.cz/
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Autojeřáb 

SRNAMONT s.r.o. 

Cukrovarská 464/8, 682 01 Vyškov  

 vzdálenost 1,4 km od staveniště 

mobil: +420 602 512 034  

www.srnamont.cz  

 

Obr. č. 8 Trasa dovozu autojeřábu 

Skládka zeminy  

CASPER Vyškov, spol. s r.o. 

Telefon: +420 517 333 294 

http://www.caspervyskov.cz/kontakt 

Provozovna: skládka Bohdalice-Pavlovice, – vzdálenost cca 8 km od staveniště 

 

Obr. č. 9 Trasa přepravy zeminy na skládku 
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Časový a finanční plán jsem vyhotovil pomocí programu Excel a vycházel jsem z dat, 

které jsem bral z rozpočtu hlavního stavebního objektu a jeho časového plánu 

(harmonogramu). Také jsem z harmonogramu vytvořil tabulku plánu potřeby pracovníků na 

vybraných etapách. 

 

Časový a finanční plán je přílohou této práce.
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Tab. č. 1 Harmonogram pracovníků 

objekt Název m.j. Množství 

maximální 

počet 

pracovníků 

Datum 

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Zahájení Dokončení 

SO01 

stavební objekt polyfunkční dům m3 3415,7 20 12.04.2018 31.10.2018                                     

Zemní práce     4 12.04.2018 13.04.2018 4                                   

Základy     8 16.04.2018 30.04.2018 8 6                                 

Hrubá stavba     10 01.05.2018 16.08.2018     10 8 10 8 8 8 7                   

Rozvody V, EL, UT     12  17.08.2018 30.08.2018                   12                 

Dokončovací práce     20 31.07.2018 31.10.2018               4 8 8 16 20 7 
1

4 
14 12 8 

  

SO02 
Příjezdová komunikace a 

parkoviště 
m2 917,5 5 12.04.2018 31.10.2018 4                         

  
    3 

  

SO03 Chodník pro pěší m2 204,7 5 12.04.2018 31.10.2018 4                               3   

SO04 Zpevněná plocha pro odpad m2 25 5 12.04.2018 31.10.2018 4                               2   

SO05 Sdělovací vedení spojové m 59,1 3 12.04.2018 30.04.2018 3 3                                 

SO06 Přípojka silového vedení m 59,8 3 12.04.2018 30.04.2018 3 3                                 

SO07 Přípojka plynového potrubí m 48,8 3 12.04.2018 30.04.2018 3 3                                 

SO08 Přípojka vodovodního potrubí m 49,2 3 12.04.2018 30.04.2018 3 3                                 

SO09 
Přípojka kanalizace vsakovací 

jímka 
m 33,2+25,4 3 12.04.2018 30.04.2018 3 3                       

  
      

  

10 sadové úpravy m2 2976,8 3 18.05.2018 31.10.2018                           3 3 3 3   

maximální počet potřebných pracovníku na danou práci na den 15 10 10 12 20 16 17 17 19 
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Z tabulky a grafu vyplývá, že nejvyšší potřeba pracovníků na stavbě bude v druhé 

polovině srpna a později při dokončovacích pracích. Je to dáno vysokým počtem pracovníku 

využitých při souběžném provádění omítek, podlah a vnitřních rozvodů v různých podlažích 

objektu. 
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4.1 INFORMACE O STAVBĚ 

Identifikační údaje 

Název stavby:  Polyfunkční dům ve Vyškově 

Účel stavby:  objekt pro bydlení a služby 

Místo stavby:  Vyškov, k.ú. Vyškov; 788571 

parcely číslo –2123/72, 2123/86   

Stavebník:  Jan Novák, Žižkova 18, Vyškov 682 01 

Projektant:  Ing. Antonín Musil, Drnovice 745, Drnovice 683 04 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 3. 4. 2018 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 14. 12. 2018 

Obecné informace o objektu a umístění stavby 

Navržená novostavba je umístěna na pozemcích na ulici Brněnská, které jsou 

v majetku investora. Staveniště je v mírném sklonu, který se vyrovná při skrývce ornice. 

Stavba se nachází v zastavěném území. 

Řešeným objektem je polyfunkční dům o třech nadzemních podlažích a rozměrech 

30x16m. Výška objektu je 10,3 m nad terénem. Objekt je zděný z tvárnic Porotherm a je 

zastřešený plochou jednoplášťovou střechou, stropy objektu jsou keramické skládané od 

firmy Porotherm. 

Plocha staveniště: 4442 m2 

Zastavěná plocha: 1465,8 m2 

Obestavěný prostor: 3415,7 m3 
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4.2 ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 01 Stavební objekt – polyfunkční dům  

SO 02 Příjezdová komunikace + parkoviště 

SO 03 Chodník pro pěší 

SO 04 Zpevněná plocha pro komunální odpad  

SO 05 Sdělovací vedení spojové 

SO 06 Přípojka silového venkovního vedení  

SO 07 Přípojka plynového potrubí nízkotlakého  

SO 08 Přípojka vodovodního potrubí 

SO 09 Přípojka kanalizace 

4.3 TECHNOLOGICKÉ ETAPY 

4.3.1 ZEMNÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

Zemní práce budou první realizovanou technologickou etapou, proto není žádná 

návaznost na předešlé etapy na staveništi. Před realizací zemních prací je pouze nutné 

převzetí staveniště od investora. O převzetí se provede protokol o předání a převzetí 

staveniště a zároveň musí být vše zaevidováno do stavebního deníku. 

Informace o technologické etapě 

Objekt je nutné polohově vytyčit dle souřadnic vytyčovacích bodů uvedených 

v koordinačním výkresu situace stavby. Výškové vytyčení bude provedeno ve výškovém 

systému Balt po vyrovnání a bude odvozeno od úrovně +- 0,000=236,700 m n. m., což 

odpovídá úrovni podlahy v 1.NP.  

Před samotným započetím stavebních prací musí být staveniště oploceno. To bude 

provedeno mobilním plotem o výšce min. 2 m. Vjezd na staveniště bude na severovýchodní 

straně pozemku, kde bude osazena brána pro vjezd a výjezd vozidel ze stavby a vstup 

pracovníků. Plochy staveniště budou zpevněny a vysypány vrstvou štěrku o proměnlivé 
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frakci. Na pozemku se nenachází žádné dřevinné vegetační prvky. Je pouze zarostlý travním 

porostem. Také se zde nenachází žádný objekt určený k demolici.  

Na stavební ploše se provede sejmutí ornice o mocnosti 300 mm, která bude 

uskladněna v deponii na nedotčené části pozemku. Ornice bude použita pro dokončení 

terénních úprav. Nejnižší hloubka stavební jámy od projektované nuly bude -1,950 m. Dále se 

provede hloubení rýh pro základové pasy, které budou vyhloubeny do nezámrzné hloubky -

1,050 m. Výkopové práce pro zpevněné plochy budou zhotoveny při dokončení terénních 

úprav. Vytěžená zemina bude odvezena ze staveniště na skládky, pouze se ponechá zemina 

potřebná pro zásypy. Ty budou zhutněny vibračními pěchy. 

4.3.2 ZÁKLADY 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

Před prováděním základových konstrukcí musí být hotové veškeré výkopové práce, 

vyjma ručního dočištění dna, které se provede těsně před betonáží základových patek, pasů a 

základové desky. 

Informace o technologické etapě 

Založení je navrženo jako interakce základové desky a základových pasů a patek, 

které přenesou většinu zatížení do únosného podloží. Základová deska je tl. 150 mm. V 

základové desce je navržena šachta pro dojezd výtahu. Základové pásy jsou tl. 750 mm pod 

obvodovým zdivem nebo 600 mm pod vnitřním nosným zdivem. Základové patky pod sloupy 

mají rozměr 650x650 mm. Hloubka založení základových konstrukci je -1050,0 mm a 

hloubka založení šachty pod výtahem je -2400,0 mm. Před betonáží základových pásů a patek 

je nutné ukotvit zemnící pásek do základové spáry. Postup betonáže potom bude takový, že se 

nejprve vybetonují základové pásy a patky. Po technologické pauze pro dostatečné zatvrdnutí 

betonu se vyskládají tvárnice ztraceného bednění BEST, mezi kterými musíme nechat otvory 

pro vedení inženýrských sítí. Před realizací základové desky je nutné položit ležatou 

kanalizaci a uložit chráničky kopoflex pro elektroinstalaci. Potom se vytvoří bednění pro 

základovou desku a vytvoří se zhutněné zásypy kolem ztraceného bednění. Potom můžeme 

vybetonovat plochu základové desky včetně zalití tvárnic ztraceného bednění.  
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4.3.3 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

Před provedením svislých nosných konstrukcí musí být zhotoveny všechny základové 

konstrukce a musí být po dostatečné technologické pauze v požadované únosnosti. 

Informace o technologické etapě 

Nosný systém je navržen převážně jako zděný stěnový skelet, který je lokálně 

doplněný sloupy v 1NP a 2NP. Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými 

tvárnicemi Porotherm 44 T Profi na zdící pěnu Porotherm dryfix. Nosné vnitřní konstrukce 

jsou tvořeny keramickými tvarovkami Porotherm 24 Profi na zdící pěnu Porotherm dryfix. 

Zdivo se založí na hydroizolačním pásu a začíná se vždy vytyčením obvodového nosného 

zdiva z rohu a následným vyzděním první řady, který bude z tvárnic Porotherm 30T 

s minerální izolací. Na něm se potom už bude dále vyzdívat Porotherm 44T broušené cihly na 

zdící pěnu Profi dryfix. Zdící pěna Porotherm dryfix se vždy nanese pouze na místo zrovna 

ukládané cihly. Při realizaci bude dodržena geometrická přesnost dle ČSN 730205 

Geometrická přesnost ve výstavbě – navrhování geometrické přesnosti. 

4.3.4 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

Před provedením vodorovných nosných konstrukcí musí být zhotoveno veškeré nosné 

zdivo, které musí odpovídat dispozičně návrhu projektové dokumentace. 

Informace o technologické etapě 

Konstrukce stropu je provedena ze systému POROTHERM. Keramické nosníky POT 

jsou uloženy na nosných zdech a lokálně podepřeny železobetonovými průvlaky. Nosníky 

musejí být uloženy minimálně 125 mm na nosném zdivu. 

Překlady nad otvory v nosných stěnách jsou tvořeny montovanými keramickými 

překlady POROTHERM 7, POROTHERM VARIO KP a POROTHERM 11,5. 

Keramické vložky MIAKO budou použity PTH 19/50, PTH 19/62,5, PTH 23/50 a 

PTH 23/62,5. Vyztužení stropní konstrukce bude provedeno statikem. Prostupy ve stropní 
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konstrukci budou řešeny za pomoci vynechání stropních tvarovek MIAKO a pomocí 

dobetonávek. 

Postup bude takový, že se nejprve provede vyzdění věncovek Porotherm VT8 a 

vložení tepelné izolace budoucího věnce. Potom se dle projektové dokumentace osadí nosníky 

Porotherm na asfaltové pásy, které zamezí šíření hluku skrz konstrukci. Mezi nosníky se 

vyskládají keramické vložky MIAKO na sraz, tak aby nedošlo při následné betonáži 

k protečení betonu. Před betonáží musí být ještě provedeno bednění prostupů a navázaní 

stropní konstrukce na schodiště a vložení výztuže pro věnec. Na konec se provede 

zmonolitnění celé konstrukce nadbetonávkou z betonu třídy C 20/25. Celková tloušťka 

stropní konstrukce bude 250 mm pro 1NP a 2NP, 290 mm pro 3NP. 

4.3.5 PŘÍČKY 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

Před provedením příček musí být kompletně dokončeny veškeré svislé a vodorovné 

konstrukce a vodorovné konstrukce musí být dostatečně vyzrálé a únosné. 

Informace o technologické etapě 

Nenosné příčky jsou tvořeny z keramických tvárnic POROTHERM 11,5 Profi na zdící 

pěnu POROTHERM DRYFIX. Všechny příčky budou provedeny dle technologického 

předpisu výrobce, budou respektována doporučení pro akustické napojení příček na okolní 

konstrukce, požadavky na dilataci a statické zajištění. Mezi stropem a horním lícem příček 

bude ponechána spára 30 mm vyplněná minerální vatou. V případě požárních konstrukcí je 

třeba prostor vyplnit materiálem s požadovanou požární odolností konstrukce. Statické 

zajištění příček bude řešeno dle vybraného výrobce podle technologických předpisů. Při 

realizaci bude dodržena geometrická přesnost dle ČSN 730205 Geometrická přesnost ve 

výstavbě – navrhování geometrické přesnosti. 

4.3.6 SCHODIŠTĚ 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

Stropní vodorovné konstrukce příslušného podlaží, kde se budou osazovat schodiště, 

musí být dostatečně vyzrálé a únosné. 
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Informace o technologické etapě 

Schodiště jsou navržena jako monolitická, železobetonová, uložená na samostatný 

schodišťový základ a ve 2NP na překlad ve stropní desce (hlavní podesty) a mezipodesty jsou 

uložené na stěnách předchozího podlaží. Schodiště bude betonováno betonem třídy C20/25 do 

dřevěného bednění, vyztužení bude provedeno dle návrhu statického výpočtu. 

4.3.7 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

Před osazením oken a dveří musí být kompletně dokončena etapa hrubé vrchní stavby 

z důvodů napojení rámů oken. 

Informace o technologické etapě 

Okna a balkónové a vchodové dveře budou osazeny plastovými okny Profiplast trocal 

88+ šestikomorové s trojitým těsněním mezi rámem a křídlem v hnědé barvě. Tepelná izolace 

Uf = 1.0 - 0,78 W/m2K, Uw = 0,73W/m2K. Součástí dodávky oken bude i těsnicí systém pro 

osazovací spáru pomocí parotěsných a hydroizolačních (vzduchotěsných) pásek. 

Velkorozměrové okno schodiště 2250x6000 mm bude opatřeno polepem proti zraňování 

ptáků. Osazování okenních a dveřních rámů bude zajištěno pomocí specializované firmy. 

4.3.8 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

Před prováděním střešní konstrukce musí být stropní vodorovná konstrukce 

posledního podlaží dostatečně vyzrála a únosná, aby umožňovala pohyb pracovníků a 

následnou pokládku jednotlivých skladeb. 

Informace o technologické etapě 

Střecha je projektována jako plochá, jednoplášťová, nepochozí s vrstvou kačírku. 

Bude vyspádována do dvou střešních vpustí. Vyspádování bude položeno na nosnou 

konstrukci tvořenou keramickým stropem od firmy Porotherm, na který bude nanesen 

asfaltový penetrační nátěr a bodově přitavena parozábrana tvořená asfaltovým pásem 

s hliníkovou nosnou vložkou od firmy Dektrade – Glastek AL40, přesah ve spojích musí být 
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minimálně 100 mm. Na hydroizolaci bude položena tepelná izolace Isover EPS 100S tlouštky 

100 mm, na které bude pokládána spádová vrstva a na ní opět tepelná izolace Isover EPS 

100S tl. 100 mm. Vyspádování bude pomocí spádových klínů z tepelné izolace Isover EPS 

150S tl. Od 20 mm do 150 mm. Celková tloušťka tepelné izolace bude tedy nejméně 220 mm 

a nejvíce 450 mm. Na vrstvě tepelné izolace bude nalepená vrstva hydroizolace tvořena 

dvěma asfaltovými pásy od firmy Dektrade – Glastek 30 sticker ultra s nosnou vložkou ze 

skelné rohože a Elastek 50 special dekor s nosnou polyesterovou vložkou natavenou na 

předcházející hydroizolační pás. U obou musí být dodržen přesah minimálně 100 mm. Na 

hydroizolaci bude ochranná vrstva z netkané geotextilie Geonetex a drenážně filtrační vrstva 

tvořená položenou rohoží Schulter Troba plus8G. Celá skladba bude zatížena vrstvou kačírku 

o frakci 16-32 mm o minimální tl. 120 mm. 

Přístup na střechu je zajištěn přes požární poklop a systémový střešní výlez Fakro – 

LWT 1150x840 mm z prostoru společné chodby ve 3.NP. Pro zabezpečení proti pádu osob při 

údržbě střechy a zařízení umístěných na střeše bude instalován systém zachycení pádu a 

zadržovací systém určený pro údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu – 

Systémy ochrany osob proti pádu a dalších souvisejících norem a předpisů. Návrh systému 

byl proveden firmou Topsafe a je zanesen do výkresu střechy. Střešní konstrukce nejsou 

koncipovány jako pochozí a nejsou určeny pro běžný pohyb osob, proto v daném případě není 

technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou 

kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby.  

4.3.9 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

Před zahájením realizace povrchových úprav musí být zhotoveny veškeré svislé a 

vodorovné konstrukce a všechny rozvody ZTI, El a PLYN a výplně otvorů. 

Informace o technologické etapě 

Na vnitřní povrch se nanese přednástřik polymecementovým spojovacím můstkem 

Cemix, který zabezpečí lepší přilnavost povrchu. Po technologické pauze na něj naneseme 

jádrovou vrstvu omítky vápenocementovou omítku Cemix v tl. 12 mm. Omítání se vždy 

začíná stropem a postupuje směrem dolů. Po dodržení technologické pauzy pro jádrovou 

vrstvu se nanese jemná vápenocementová štuková vrstva Cemix v tl. 3 mm. Štuková vrstva se 
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nanáší nerezovým hladítkem. Po zavadnutí se provede vyhlazení pomocí filcového hladítka. 

U všech omítek budou použité na rozích podomítkové pozinkované profily. Překlady a 

přechody různých materiálů budou vyztuženy armovací sítí. Po uplynutí další technologické 

pauzy se může následně na omítku provést výmalba. 

Vnější omítku bude tvořit vrstva vápenocementové omítky Porotherm universal v tl. 

15 mm, na kterou bude po technologické pauze nanesen penetrační nátěr Cemix PST pro 

silikátové omítky a na něj pohledová vrstva silikátové zatírané omítky Cemix zrnitosti 

1,5 mm v tl. 2 mm.  

Provádění všech omítek bude provedeno dle technologického předpisu výrobce.  

Vnitřní obklady a dlažby budou keramické glazované. Provádění bude dle 

technologických požadavků výrobců. Spárování ploch bude provedeno spárovací hmotou, v 

místnostech s mokrým provozem vodotěsnou. V místnostech koupelen a WC do výšky 

2200 mm, v zubní ordinaci a kuchyních bude proveden keramický obklad: Rako Stones 

600/800 mm, spáry obkladu budou na střih a budou navazovat na spáry podlahy. Lokálně 

bude provedena pásková keramická mozaika Rako Stones – plocha 1 m2 na místnost. 

V koupelnách bude provedeno obezdění van a na WC přizdívka příčkovkami Ytong tl. 

100 mm a na ně bude proveden keramický obklad. V koupelnách na stěnách u vany a ve 

sprchových koutech budou provedeny systémové hydroizolační stěrky např. Murexin 

Hydrobasic 2K vč. těsnící pásky DB 70. Hydroizolační stěrky podlah budou vytaženy alespoň 

10 cm nad podlahu a v místě vany nebo sprchového koutu budou vytaženy až do výšky 

obkladu. Spárovací hmota obkladu bude v barvě světle šedé (standard Murexin Spárovací 

malta FM 60). Koutové spáry stěn budou vyplněny silikonem v barvě spárovačky obkladu a 

spáry stěna/podlaha budou vyplněny silikonem v barvě spárovačky podlahy (standard 

Murexin – Silikon sanitární SIL 60). Spáry keramických dlažeb a keramických obkladů na 

sebe budou průběžně navazovat. 

V místnosti úklidu a technické místnosti v 1.NP (m. 1.0.12) bude obklad do výšky 

2200 mm – Rako Taurus Granit – 76 Nordic o rozměrech 300/300 mm. Obklady budou 

lepeny cementovým lepidlem Den Braven, v rozích budou elox. hliníkové rohové lišty profilu 

L. Obklady budou ukončeny systémovými lištami z elox. hliníku.  
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4.3.10 PODLAHY 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

Před zahájením pokládky skladeb musí být podkladní vrstva dostatečně vyzrálá, dále 

musí být provedeny veškeré rozvody vedené skrz podlahy a musí být vyzděny příčky a 

zhotoveny hrubé povrchové úpravy stěn. 

Informace o technologické etapě 

Podlahy jsou navrženy s pochozí vrstvou s keramickým povrchem nebo jako 

laminátové. Skladba podlah ve styku se zeminou je navržena s vrstvou tepelné izolace Isover 

EPS tl. 100 mm. Na hydroizolační vrstvě bude položena separační vrstva z PE folie od firmy 

Dektrade DEKSEPAR, na ní bude pro zajištění rovinatosti provedena roznášecí vrstva 

samonivelačním potěrem CEMIX v tl. 36 mm, na kterou bude po dostatečné technologické 

pauze pomocí cementového lepidla Den Braven přilepena keramická dlažba Rako. Začátek je 

vždy od vzdálenější stěny směrem k východu z místnosti. Nejprve se nanese lepící tmel 

ozubenou stěrkou pod celou plochou dlaždice a do něj se pak přitlačí dlažba a osadí do 

konečné polohy pomocí dlažebních terčíků. Po dodržení další technologické pauzy cca 1 den 

se dlažba vyspáruje. 

U laminátových podlah jsou na roznášecí vrstvu položeny Mirelonové desky tl.5 mm a 

na nich laminátová podlaha Berger Pergo tl. 9 mm. První řada se položí rovně ke stěně, 

spojení podlahy bude systémem pero drážka. U zdi je nutné dodržení mezery minimálně 

10 mm vytvořené pomocí špalíčků. Nakonec se podlaha olištuje. 

U skladeb ve 2NP a 3NP je vynechána vrstva tepelné izolace.  

V místnostech s mokrým provozem – sprchy, WC, bude ve skladbě podlahy doplněna 

hydroizolační stěrka. Jednotlivé typy nášlapných vrstev jsou uvedeny ve výkresové části 

v legendě místností. 

Venkovní povrch před vstupem je tvořen zámkovou dlažbou Ferobet UNI kladenou do 

pískového lože. Plocha dlažby bude spádována dle PD směrem od objektu ve spádu 4 %. 

Pokládka a provádění všech podlah musí být řešeny dle technologických postupů a 

předpisů výrobce sytému podlahy. 
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4.3.11 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ A KLEMPÍŘSKÉ 

Návaznost na předchozí technologické etapy 

Před zahájením zámečnických prací musí být zhotoveny veškeré výplně otvorů, 

schodiště lodžie, terasy apod., které souvisí se zámečnickými konstrukcemi. Před zahájením 

klempířských prací musí být zhotovena střešní konstrukce a opláštění budovy. 

Informace o technologické etapě 

Mezi hlavní zámečnické výrobky patří zábradlí balkonů a stahovací schody pro výstup 

na střechu a také zabezpečovací systém Topsafe proti pádu ze střechy a střešní vpusti a větrací 

mřížky.  

Mezi hlavní klempířské konstrukce patří oplechování atik, venkovní parapety u oken, 

oplechování nadstřešní části komínového tělesa, prostupy střešním pláštěm a další doplňky 

střechy. Budou provedeny z TiZn plechu v tl. 0,7 mm, popř. z poplastovaného plechu v tl. 

0,5 mm. 

Jakost použitých hladkých plechů bude S235 nebo S355, jakost klempířských a 

trapézových plechů bude S320. U pozinkovaných konstrukcí není povoleno svařování po 

zinkování. Kotevní prostředky použité ke kotvení všech konstrukcí budou z nerezové oceli 

A4. Plastové hmoždinky budou použity pouze k upevňování pomocných konstrukcí bez 

statického namáhání. V ojedinělých případech bude použit galvanicky pozinkovaný ocelový 

spojovací materiál. U přiznaných viditelných spojů budou použity šroubovací čepy, případně 

uzavřené matice. 
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5.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Polyfunkční dům ve Vyškově 

Účel stavby:  objekt pro bydlení a služby 

Místo stavby:  Vyškov, k.ú. Vyškov; 788571 

parcely číslo –2123/72, 2123/86   

Stavebník:  Jan Novák, Žižkova 18, Vyškov 682 01 

Projektant:  Ing. Antonín Musil, Drnovice 745, Drnovice 683 04 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 3. 4. 2018 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 14. 12. 2018 

Základní parametry stavby  

Jedná se o třípodlažní budovu o rozměrech cca 30x16m. Výška objektu je cca 10,3 m 

nad terénem. Z konstrukčního hlediska se jedná o zděnou budovu s plochou jednoplášťovou 

střechou. Nosné stěny jsou navrženy zděné z bloků Porotherm. Stropy jsou keramické také od 

firmy Porotherm.  

Plocha staveniště: 4442 m2 

Zastavěná plocha: 1465,8 m2 

Obestavěná prostor: 3415,7 m3 

Obecné informace o staveništi 

Stavební pozemek se nachází ve Vyškově na ul. Brněnská. Vlastníkem pozemku je 

investor Jan Novák. Pozemek z jižní strany sousedí s pozemkem, na kterém stojí budova 

Pekárny Rašner, na severozápadní straně pozemek ohraničuje ulice Brněnská se silnicí I. třídy 

a na východní straně místní komunikace vedoucí k zahrádkám.  
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Tabulka č. 2 Vlastníci sousedících pozemků 

Parcelní číslo Výměra (m2) Způsob využití Číslo LV Vlastník 

2123/107 188 

Zastavěná plocha 

a nádvoří 4656 

Rašner Jiří Ing., náměstí Svobody 729/42, 

Dědice, 68201 Vyškov  

2123/64 3543 Orná půda 4661 

PB PLAST, spol. s r.o., Nádražní 4/3, 

Vyškov-Město, 68201 Vyškov 

3542/1 1391 

Ostatní 

komunikace 10002 

Česká republika, Státní pozemkový úřad, 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 

3548/1 18174 silnice 2152 

Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4 

 
Tab. č. 3 Vlastníci pozemků staveniště 

Parcelní číslo Výměra Způsob využití 

Číslo 

LV Vlastník 

2123/72 2279 Orná půda 6543 

Přidal Jaroslav Ing., V Brňanech 385/82d, Brňany, 

68201 Vyškov 

2123/86 2163 Orná půda 6543 

Přidal Jaroslav Ing., V Brňanech 385/82d, Brňany, 

68201 Vyškov 

Vyškov, k.ú. Vyškov (okres Vyškov);788571 

Plocha staveniště bude oplocena mobilním oplocením s drátěnou výplní výšky o výšce 

min. 2 m. Na staveniště bude možné přijet vjezdem, který bude umístěn na severozápadní 

straně pozemku z ulice Brněnská a vyjíždět výjezdem na východní straně pozemku na místní 

komunikaci. 

 

Obr. č. 10 Katastrální mapa staveniště (oploceni staveniště – červeně, objekt – černě, staveništní komunikace 

modře) 
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5.2 STAVENIŠTNÍ DOPRAVA 

Horizontální doprava 

Na staveniště bude stavební materiál dopravován pomocí různých typů nákladních 

automobilů podle rozměrů a váhy požadovaných materiálů. Pro horizontální dopravu 

materiálů po staveništi může sloužit mechanické rameno automobilu, které zvládne přemístit 

z ložných částí automobilu materiál na skládku případně do prostoru budovaného objektu. Pro 

nadměrná břemena při etapě zdění a provádění stropní konstrukce bude využíván pronajatý 

autojeřáb. Drobný materiál bude přemísťován ručně nebo pomocí stavebních koleček a 

vozíku. Doprava materiálů bude probíhat z ulice Brněnská, kde je navržen vjezd na staveniště 

a po staveništi bude dočasně vybudovaná komunikace, která bude zhutněná a vysypána 

štěrkem o proměnné frakci 4-32 mm a zalitá spodní vrstvou asfaltobetonu, který bude později 

využit při vybudovaní navrženého parkoviště objektu. Beton bude dopravován pomocí 

autodomíchávače SCHWING STETTER AM 10 C a čerpadla PUTZMEISTER SCHWING 

M 46. Při etapě betonáže nosných sloupů a průvlaků bude využito autodomíchávače se 

zabudovaným čerpadlem Putzmeister Pumi 21-3.67Q. 

Vertikální doprava 

Pro vertikální dopravu materiálů po staveništi bude sloužit mechanické rameno 

automobilu, které zvládne přemístit z ložných částí automobilu materiál na skládku případně 

do prostoru budovaného objektu. Pro nadměrná břemena při etapě zdění a provádění stropní 

konstrukce bude využíván pronajatý autojeřáb LIEBHERR AD20T. 

5.3 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Při převzetí staveniště se detailně zkontrolují všechna zařízení a bude proveden zápis do 

stavebního deníku. Plocha staveniště se během výstavby může měnit dle zrovna prováděné 

technologické etapy. Stavební práce nebudou probíhat během nočních hodin, tudíž osvětlení 

není nutné realizovat.  
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5.4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

5.4.1 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Pro oplocení staveniště proti vniknutí nepovoleným osobám bude sloužit mobilní 

drátěný plot zakoupený od firmy RAMIRENT s. r. o. o rozměrech 3454 x 2000 mm, které 

jsou z pozinkovaného materiálu. Panely plotu budou osazeny do nosných patek z PVC nebo 

betonu. Vjezd a výjezd ze staveniště bude tvořen dvěma panely opatřenými pojezdnými 

kolečky. Během nepracovní doby budou tyto vjezdy uzamčeny řetězem a zámkem. Na 

několika místech bude na oplocení trvale viset značka „Zákaz vstupu na staveniště“.  

 

 

Obr. č. 11 Mobilní oplocení a informační tabulka zákaz vstupu 

Vozidla na komunikaci I. třídy budou informována značkou s označením IP40 „POZOR vjezd 

a výjezd vozidel stavby“, případně také značkou A15 „Pozor práce“. 

 

Obr. č. 12 Dopravní značení v okolí staveniště 
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5.4.2 PŘÍPOJKY K INŽENÝRSKÝM SÍTÍM 

Elektrická přípojka 

Hlavní staveništní rozvaděč v severozápadním rohu staveniště bude napojen na kabel 

NN z ulice Brněnská. Z něj budou napájeny staveništní buňky a dál povede do dalších 

staveništních rozvaděčů. Pod dočasnou staveništní komunikací bude provedeno vedení kabelu 

NN v chráničce. 

Vodovodní přípojka 

Staveništní vodovodní přípojka pro staveniště bude vyvedena z ulice Brněnská do 

nově provedené vodovodní šachty na pozemku staveniště v severovýchodním rohu. 

Z vodovodní šachty bude potom napojena přípojka pro sanitární buňku a pro směsnou vodu 

na výrobu stavebních směsí a na očištění strojů. Později z ní bude provedena vodovodní 

přípojka do objektu SO01. Přípojka bude opatřena vodoměrem ve vodovodní šachtě z důvodu 

skutečného stočného a následné fakturaci za poskytnutou vodu.  

Kanalizační přípojka  

Je nutné vybudovat přípojku splaškové kanalizace, která povede na jižní straně objektu 

kolmo k ulici Cukrovarská, kudy vede jednotná městská kanalizace. Pro budoucí kanalizaci se 

provede 3 m od hranice pozemku revizní šachta, do které bude napojena přípojka se 

znečištěnou vodou ze sanitární buňky. Pro odvod vody ze staveniště bude sloužit retenční a 

vsakovací nádrž provedená v jihozápadním rohu pozemku, která bude po provedení 

stavebních prací sloužit i pro vybudovaný objekt.  

5.4.3 TYPY KONTEJNERŮ 

Pro zázemí pracovníků bude využito pronajatých uzamykatelných mobilních buněk. 

Ty budou sloužit pro hygienické potřeby, jako kanceláře pro stavbyvedoucí nebo skladovací 

prostory. Pronájem těchto buněk bude od firmy RAMIRENT s.r.o. Tyto kontejnery budou 

umístěny na zpevněné ploše poblíž vjezdu na staveniště a budou napojeny na inženýrské sítě. 
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Obytný (kancelářský) kontejner 

Tento kontejner bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího a mistra nebo jako šatna 

pro pracovníky. 

Technické parametry: 

Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm  

Vnitřní rozměry: 5850 x 2230 x 2500 mm  

Rám: ocelová svařovaná konstrukce   

Elektroinstalace: standard  

Dimenze – obytný kontejner pro mistra a stavbyvedoucího 

Požadavky pro pracovníky = stavbyvedoucí 15–20 m2,  

technik 8-12 m2 

Navrhuji = 2 x obytný kontejner = 2 x 5,850 x 2,230 = 26,091 m2 

Splněno pro: 1 stavbyvedoucí x 15 m + 1 mistr x 8 = 23 m2 

Dimenze – obytný kontejner (šatna pro pracovníky) 

Požadavky pro pracovníky = 1,25 m2 na osobu 

Navrhuji = 2 x obytný kontejner = 2 x 5,850 x 2,230 = 26,091 m2 

Splněno pro 21 pracovníků x 1,25 m = 25,7 m2 

Sanitární kontejner 

Kontejner pro hygienu bude použit typ „sprcha/WC“. Vybaven je 2 x WC, 2 x pisoár, 

2 x sprchové kouty, 2 x umyvadla + velkorozměrové umyvadlo pro 3 osoby, bojler. 

Technické parametry: 

Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm  

Vnitřní rozměry: 5850 x 2230 x 2500 mm  

Rám: ocelová svařovaná konstrukce   

Elektroinstalace: standard  

Topení: přímotopné panely 2 x 36kW  

Obr. č. 13 Obytný kontejner 

Obr. č. 14 Sanitární kontejner 
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Dimenze – Sanitární (hygienický) kontejner 

Požadavky pro pracovníky = 1 umyvadlo na 10 osob, 1 sprcha na 15 osob, 2 záchodové mísy 

pro 11–50 osob. 

Navrhuji = 1 x sanitární kontejner = 2 x WC, 2 x pisoár, 2 x sprchové kouty, 2 x umyvadla + 

     velkorozměrové umyvadlo pro 3 osoby, bojler 

Splněno pro: WC pro 50 pracovníků, sprcha pro 30 pracovníků, umyvadlo pro 30 pracovníků 

 

Skladový kontejner 

Jako sklad bude použit kontejner typ 20, který bude sloužit jako sklad nářadí a 

drobného materiálu, který je nutné chránit před odcizením a klimatickými podmínkami. 

Technické parametry: 

Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2800 mm  

Vnitřní rozměry: 5898 x 2350 x 2390 mm  

 

 

Kontejnery na odpad 

Na staveništi bude umístěn valníkový kontejner na staveništní velkoobjemový odpad a 

čtyři plastové pojízdné kontejnery pro menší odpad, aby mohl být odpad řádně tříděn a bylo s 

ním naloženo dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládaní s odpady. Kontejnery budou vyváženy dle potřeby.  

 

Obr. č. 16 Ocelový valníkový kontejner  Obr. č. 17 Pojízdné plastové kontejnery 

 

Obr. č. 15 Skladový kontejner 
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5.4.4 SILO CEMIX  

 

Na staveništi bude umístěno silo pro sypké směsi určené pro 

výrobu malty a omítek. Sila budou umístěna poblíž budovaného 

objektu. Objem a dovoz na stavbu dle potřeby. 

 

 

 

 

 

5.4.5 OMÍTACÍ STROJ 

Bude sloužit k čerpání suché maltové směsi, jejímu 

míchání a následnému omítání. Je vhodný také pro aplikaci litých 

podlah i na zpracování balených směsí. 

5.4.6 SKLÁDKA MATERIÁLU 

V severní části staveniště bude stavební materiál ukládán na přechodnou skládku na 

zpevněné ploše štěrkopísku zalitého cementovou zálivkou a spodní vrstvou asfaltobetonu, 

který bude později využit při budování parkoviště objektu. Během výstavby bude možné 

skladovat materiál v pronajaté buňce pro skladování a také přímo ve stavebním objektu SO 

01. 

5.4.7 VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ 

 

Vysokotlaký čistič bude sloužit na mytí znečištěných kol automobilů vyjíždějících ze 

stavby. Bude umístěn u čistící zóny, viz výkres zařízení staveniště. Čištění automobilů bude 

zajišťovat pověřený pracovník. 

Tlak (bar/MPa): Max. 20-110/2-11 

Průtok (l/h): Max. 400 

Max. teplota přívodní vody (°C): 40 

Příkon (kW): 1,6 

Obr. č. 18 Silo Cemix 

Obr. č. 20 Vysokotlaký čistič 

Obr. č. 19 Omítací stroj 
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Obr. č. 21 Staveništní rozvaděč 

5.4.8  STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČ 

Na staveništi bude zrealizován hlavní staveništní rozvaděč při vjezdu na staveniště a 

z něj budou napojeny další rozvaděče. Jejich umístění je znázorněno ve výkresu zařízení 

staveniště. Toto umístění je pouze přibližné a lze jej měnit dle potřeb staveniště. Připojovací 

kabel s elektrickou energií, který vede k rozvaděči, je nutné chránit před pojezdem strojů. 

V místě pojezdu bude kabel veden v chráničce. 

8 x zásuvka 16 A/230 V 

8 x zásuvka 4k/16 A/400 V 

6 x zásuvka 4k/32 A/400 V 

5 x zásuvka 5k/32 A/400 V 

8 x jistič 16 B/1 

11 x jistič 32 C/3 

1 x jistič 100 B/3 

1 x chránič 4P 100 A, 30 mA 

1 x hlavní vypínač 

 

5.5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi. Plán bude obsahovat potřebná opatření a způsob jejich provedení. 

Všichni účastníci výstavby musí být proškoleni a seznámeni s těmito pravidly BOZP předtím, 

než započnou stavební práce a před zahájením pracovní činnosti podepíší protokol, že byli 

seznámeni s BOZP. Každý pracovník musí být vybaven základními ochrannými pomůckami 

(helma, reflexní vesta, pracovní boty s pevnou špičkou a podrážkou, rukavice). Pracovníci 

určení na speciální práce (např. svářeči) musí být vybavení příslušnými pracovními 

pomůckami jako ochranná svařovací helma.  

Nařízení a zákony při práci na staveništi: 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 

pracovním prostředí  
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- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

- zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci  

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o úrazu  

- 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. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

5.6 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ 

Ochrana proti hluku a prašnosti 

Stavební činnost se předpokládá pouze v denních hodinách, kdy nebude docházet 

k nadměrnému rušení okolního prostředí. Stavební práce budou v souladu s nařízením vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Během 

stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost. Převozem jemnozrnného, 

prašného materiálu bude prováděn na oplachtovaných korbách nákladních automobilů a 

prostor staveniště bude v případě nutnosti kropen vodou a vozidla budou při výjezdu ze 

staveniště očištěna.  

Ochrana zeleně v průběhu výstavby 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 

dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů a devastace půdy v okolí staveniště. Na 

staveništi se nevyskytují žádné stromy ani keře. Po skončení stavebních prací na staveništi 

budou provedeny terénní úpravy a výsadba nové zeleně. 

Nakládání s odpady 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 

odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k 
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likvidaci. Pro uložení odpadu budou sloužit plastové a kovové kontejnery. Odpady budou 

tříděny a likvidovány dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládaní s odpady. 

Tab. č. 4. Odpady vzniklé při výstavbě 

Katalogové číslo    Název odpadu Kategorie odpadu 

170101 Beton O 

170102 Cihly O 

170103 Sádrová stavební hmota O 

170107 Směsi, odd. frakce bet., cihel, keramiky O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 

170203 Plast O 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 

170405 Železo a ocel O 

170407 Směsné kovy O 

170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

170504 Zemina a kamení O 

170604 Izolační materiály O 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady O 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevotřískové desky O 

15 01 01 Papírový obal O 

15 01 02 Plastový obal O 

15 01 06 Směsný obal O 

200301 Směsný komunální odpad O 

Dodavatel je povinen zajistit bezpečnou manipulaci s těmito odpady dle platných 

předpisů, taktéž musí zajistit kvalitní údržbu stavebních strojů tak aby nedocházelo k úniku 

ropných látek do půdy. 
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5.7 DEMONTÁŽ STAVENIŠTĚ 

Plocha staveniště se bude během výstavby měnit dle prováděných etap. Plocha 

pozemku, která bude sloužit jako staveniště, bude po dokončení výstavby vyklizena a 

upravena do dohodnutého stavu, kdy místo staveništní komunikace a skládky bude položena 

svrchní vrstva asfaltu pro plánované parkoviště. 

5.8 DIMENZE STAVENIŠTNÍCH PŘÍPOJEK 

Tab. č. 5 Spotřeba elektrické energie pro potřeby staveniště 

Potřeba pro elektrické nářadí 

Přístroj Specifikace Počet (ks) Příkon (KW) Příkon celkem (KW) 

Míchadlo   3 1,01 3,03 

Přímočará pila   2 0,72 1,44 

Stavební pila   1 0,7 0,7 

Bruska   2 0,72 1,44 

Svářečka   1 3,5 3,5 

Příklepové kladivo   3 0,8 2,4 

Vibrátor   3 2 6 

Celkem 
 

18,51 

Instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor – 1,7 KW 

Výpočet nutného příkonu elektrické energie  

𝑆 = 1,1 × √((0,5 × 𝑃1 + 0,8 × 𝑃2)2 + (0,7 × 𝑃1)2) = 1,1 ×

√((0,5 × 18,51 + 0,8 × 1,7)2 + (0,7 × 18,51)2) = 18,42 𝐾𝑊    

1,1 – součinitel rezervy pro nepředvídané zvýšení příkonu (10%)  

P1 – instalovaný výkon elektromotorů  

P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor 

0,5 – koeficient současnosti elektromotorů  

0,8 – koeficient vnitřního osvětlení  

0,7 – fázový posun 
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Tab. č. 6. Spotřeba vody pro potřeby staveniště za den 

Úkon 
Počet 

m.j. 
m.j. kn 

Střední 

norma (l) 

Spotřeba 

celkem (l) 

Voda pro výrobu a 

ošetřování 
1 m3 1,6 200 320 

Čištění komunikace 1 Pracovník 2 150 300 

Hygienická spotřeba vody 

pro pracovníky 
10 pracovník 2 40 800 

Spotřeba vody na 

sprchování pro pracovníky 
2 Pracovník 2 50 200 

Celkem   1620 

 

Qn=(Pn x kn)/(t x 3600) = (1620)/( 8 x 3600) = 0,056 l/s 

Pn…spotřeba vody [l] na směnu, den (z tabulek)  

kn…koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody (z tabulek) 

t…..doba odběru vody [hod]  

 

Tab. č. 7. Dimenzování potrubí 

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 18,00 

jmenovitá světlost v " (palec)  1/2  3/4 1 
1   

1/4 

1   

1/2 
2     

2   

1/2 
3 4 5 

jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

 

Qn = 0,056 l/s → DN 15 mm 

 

Pro průtok 0,055 l/s je navržena vodovodní přípojka pro staveniště DN 15 mm. 
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5.9 ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Tab. č. 8 Časový plán budování a likvidace ZS 

      Datum Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

č. Název 
Délka 

trvání 
Zahájení Dokončení                                   

  

1 předání a převzetí staveniště 1den 02.04.2018 02.04.2018                                     

2 vytyčení staveniště a stavebního objektu 1den 02.04.2018 02.04.2018                                     

3 montáž dočasného oplocení 1den 03.04.2018 03.04.2018                                     

4 Zřízení přípojek El, Plyn, voda 4den 03.04.2018 06.04.2018                                     

5 
Zřízení podkladní vrstvy pro budoucí 

parkoviště 
3dny 04.04.2018 05.04.2018                                   

  

6 zřízení staveništní komunikace 2dny 04.04.2018 05.04.2018                                     

7 zřízení staveništní skládka 2dny 04.04.2018 05.04.2018                                     

8 Montáž staveništních buněk 2dny 05.04.2018 05.04.2018                                     

9 Zrušení staveništní skládky 1den 13.12.2018 13.12.2018                                     

10 Demontáž staveništních buněk 1den 13.12.2018 13.12.2018                                     

11 Zaslepení a demontáž staveništních přípojek 1den 14.12.2018 14.12.2018                                     

12 Demontáž oplocení 1den 16.12.2018 16.12.2018                                     

Z tabulky je zřejmé že budování veškerého zařízení staveniště bude probíhat v prvním týdnu po předání staveniště. Nejprve bude 

provedeno vytyčení stavby a staveniště, které bude následně oploceno. Později se po zemních pracích provede zřízení přípojek a osazení 

staveništních buněk. Staveništní komunikace a skládka bude vyhotovena na podkladní vrstvě budoucího parkoviště a bude k tomu sloužit 

podkladní vrstva zhutněného štěrku o frakci 8-32 mm zalitého cementovou zálivkou, na kterém bude položena spodní vrstva hrubšího 

asfaltobetonu. Při dokončování stavby v prosinci se provede demontáž staveništních buněk a skládky a bude provedena svrchní vrstva asfaltu pro 

parkoviště. Nakonec se zaslepí staveništní přípojky a demontuje dočasné oplocení. 
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5.10 EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Tab. č. 9 Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS  

Název množství Cena prodej 

Cena x 

množství Cena pronájem 

Doba 

pronájmu 

cena 

pronájem 

Obytný kontejner – 

kancelář 2x 89 900 Kč 179 800 Kč 110Kč/den 245 dnů 53 900 Kč 

Obytný kontejner – šatna 2x 89 900 Kč 179 800 Kč 110Kč/den 245 dnů 53 900 Kč 

Sanitární kontejner 1x 199 900 Kč 199 900 Kč 200Kč/den 245 dnů 49 000 Kč 

Skladový kontejner 2x 49 900 Kč 99 800 Kč 80Kč/den 245 dnů 19 600 Kč 

Mobilní oplocení  77ks (262,5m)  1 100 Kč 84 700 Kč 8Kč/den 248dnů 152 768 Kč 

Cena za zakoupení nového zařízení staveniště 744 000 Kč Cena za pronájem zařízení staveniště   329 168 Kč 

 

 

 

Z tabulky vyplývá, že zakoupení nového zařízení staveniště je výrazně dražší než pronájem. Také lze ale vidět, že u mobilního oplocení je 

naopak výhodnější si ho zakoupit. Proto doporučuji si staveništní buňky pronajmout a mobilní oplocení zakoupit. Celková cena by potom byla 

261 100Kč. 

Vybudování přípojek pro zařízení staveniště bude stát dohromady 306 000Kč a po ukončení výstavby budou pouze zaslepeny. 

Nepočítáme s dalšími náklady na jejich odstranění. 

Celkové předpokládané náklady na zařízení staveniště jsou tedy   567 100Kč.

Nacenění staveništních přípojek  

  Název m.j. Množství Cena 

Přípojka silového vedení m 60 48 000 Kč 

Přípojka vodovodního potrubí m 6 30 000 Kč 

Přípojka kanalizace vsakovací jímka m 38 228 000 Kč 
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Obr. č. 22 Rypadlo – nakladač JCB 3CX  

6.1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 

Rypadlo – nakladač JCB 3CX 4x4 contractor 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 8.070 kg 

Max. hloubka hloubení: 5.970 mm 

Max. pracovní výška: 6.350 mm 

Objem nakládací lopaty: 1,03 m3
 

Objem lopaty rýpadla: 0,29 m3
 

Vodorovný dosah od středu kol: 7.870 mm 

Max. nakládací výška: 4.320 mm 

Rypná síla lžíce: 62,28 kN 

Rypná síla násady: 32,55 kN 

Nakladač – Výsypná výška: 2.740 mm 

Nakladač – Nakládací výška: 3.200 mm 

Nakladač – Nosnost do max. výšky: 3.229 kg 

Celkový výkon motoru: 68,6 kW 

Max. rychlost stroje: 39,5 km/h    

Bagr JCB 3CX 4x4 contractor bude sloužit k hloubení stavební jámy a nakládání zeminy na 

nákladní automobily. Rypadlo bude na stavbu dopraveno pomocí nákladního automobilu 

společnosti Bagry - Hleďa z Vyškova. 

 

Sejmutí ornice 489 m3 

Doba pro nabrání horniny a naložení na nákladní automobil cca 60 s 

Počet nutných nabraní pro sejmutí ornice cca 500 

Sejmutí ornice zabere přibližně 8,5 h 

Hloubení rýh a šachet 112 m3 

Doba pro nabrání horniny a naložení na nákladní automobil cca 70 s 

Počet nutných nabrání pro vykopání základových rýh a šachet cca 420 

Hloubení rýh a šachet zabere přibližně 8 h 
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6.2 NÁKLADNÍ AUTOMOBILY 

Nákladní automobil TATRA 815 T2 E2 6X6 S3 

Hmotnost: 12 t 

Užitečná hmotnost: 14 t, 17 t v terénu 

Objem korby: 10 m3 

Hmotnost přípojného vozidla: 26 t 

Odvoz zeminy při hloubení rýh 

Nákladní automobil Tatra 815 bude sloužit pro odvoz zeminy z výkopových prací na skládku 

zeminy.  

Objem naložení jednoho nákladního automobilu 10 m3 je cca 30 nabrání rypadlem 

Jedno naložení trvá cca 70 s 

Doba naložení jednoho nákladního automobilu je cca 35 minut 

Cesta na skládku a zpět včetně vyložení je cca 30 minut. 

Z toho vyplývá, že bude potřeba při zemních pracích využívat 2 nákladní automobily, které se 

budou střídat, aby mohlo rypadlo stále pracovat a nakládat. 

Catepillar smykem řízený nakladač kolový 272D2 

Technické parametry: 

Statické klopné zatížení: 3084 kg 

Objem lopaty: 0,4 m3 

Provozní hmotnost [kg]: 3977 kg 

Výkon motoru : 7 kW 

 

Kolový, smykem řízený nakladač 272D2 bude sloužit především pro drobné zemní práce a 

k převozu stavebního materiálu pomocí nasazovacích vidlí. Nakladač bude na stavbu dopraven a 

zapůjčen od společnosti Zeppelin. 

Obr. č. 23 Nákladní automobil Tatra 815 

Obr. č. 24 Nakladač Catepillar 272D2 
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Nákladní automobil valník IVECO LD240 E42 s hydraulickou rukou Palfinger PK 

Technické parametry: 

Objem: 13798 ccm 

Výkon: 309 kW 

Celková hmotnost: 26 000 kg 

Užitečná nosnost: 15120 kg 

Ložná plocha: 6 990 x 2 480 mm 

Max. hmotnost břemen: 7 000 kg 

Max. boční dosah: 12 300 mm 

Výškový dosah: 13 000 mm 

Maximální nosnost: 12 000 kg 

 

Valník s hydraulickou rukou IVECO LD240 E42 bude sloužit pro dovoz stavebního materiálu na 

stavbu a jeho vykládání pomocí hydraulické ruky. 

6.3 ZDVIHACÍ TECHNIKA 

Autojeřáb AD20T 

Pro vodorovné a horizontální přemístění materiálu bude sloužit zapůjčený autojeřáb dle 

potřeby od firmy Srnamont. s.r.o. Jeřáb se bude moci pohybovat a zapatkovat na ploše staveništní 

komunikace a zpevněné ploše navržené vedle nové budovaného objektu.  

Technické parametry: 

Nosnost: 20 t 

Délka ramene: 23 m 

Výška: 3,8m 

Délka: 10,5m 

Šířka: 2,5m 

Cena pronájem: 800Kč/h 

Cena za dovoz: 40Kč/km 

    

Obr. č. 25 Nákladní automobil Iveco LD240 

Obr. č. 26 Autojeřáby Srnamont 
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Obr. č. 27 Posouzení únosnosti autojeřábu AD20T 

Posouzení autojeřábu AD20T  

Nejtěžší předpokládané břemeno, A – paletu keramických tvárnic Porotherm o váze 1,2 t, 

nebude potřeba skládat až k okraji objektu, ale spíše do jeho středu. Vystačí tedy křivka, kdy 

autojeřáb dosáhne do vzdálenosti 14 m a unese maximálně 2,4 t, což je dostatečné. 

Při skládaní stropu 3NP bude potřeba využít vzdálenější křivky, kdy autojeřáb dosáhne až 

do vzdálenosti 17 m s únosností 1,0 t. Což je dostatečné pro uvázaný nosník, který váží 0,185 t a 

bude osazován ve vzdálenosti cca 17 m. 
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Tab. č. 10 Finanční náklady na autojeřáb AD20T 

Využití při: Název 

Doba 

využití cena za pronájem autojeřábu cena  

Zdění 1NP  

horizontální přeprava palet 

s tvárnicemi 4x2 h 800Kč/h +80Kč příjezd 6 720 Kč 

Strop 1NP ukládání nosníků PTH 12 h 800Kč/h +80Kč příjezd 9 680 Kč 

Zdění 2NP  

horizontální přeprava palet 

s tvárnicemi 4x2 h 800Kč/h +80Kč příjezd 6 720 Kč 

  

horizontální přeprava palet 

s překlady 2 h 800Kč/h +80Kč příjezd 1 680 Kč 

Strop 2NP ukládání nosníků PTH 12 h 800Kč/h +80Kč příjezd 9 680 Kč 

Zdění 3NP 

horizontální přeprava palet 

s tvárnicemi 4x2 h 800Kč/h +80Kč příjezd 6 720 Kč 

  

horizontální přeprava palet 

s překlady 8 h 800Kč/h +80Kč příjezd 1 680 Kč 

Strop 3NP ukládání nosníků PTH 12 h 800Kč/h +80Kč příjezd 9 680 Kč 

Zdění atika 

horizontální přeprava palet 

s tvárnicemi 4 h 800Kč/h +80Kč příjezd 3 280 Kč 

   

cena celkem za pronájem  

55 840 

Kč 
 

Tab. č. 11 Finanční náklady na stacionární jeřáb 

Doprava, montáž, demontáž 50 000 Kč 

Pronájem jeřábu 1000Kč/den 

Počet dnů 75 dnů 

cena celkem za pronájem  125 000 Kč 

Z tabulek vyplývá, že při plánované potřebě využití jeřábu se nevyplatí pořizovat stacionární 

jeřáb, ale ekonomicky výhodnější bude při etapách, kde bude nutné využití jeřábu pro přepravu 

materiálu či ukládání stropních nosníků, pronajmout dočasně autojeřáb. Dle posouzení 

nejvzdálenějšího a nejtěžšího břemene by měl být dostatečný jeřáb AD20T, který pronajímá 

společnost Srnamont s.r.o., která má sídlo pouze necelé 2 km od staveniště. Pokud by nastala 

situace, že by byla potřeba pronájmu jeřábu s větším dosahem a větší únosností, tak mají v nabídce 

ještě 4 větší autojeřáby. 
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Obr. č. 28 Autodomíchávač Schwing stetter AM10C 

6.4 STROJE PRO DOPRAVU ČERSTVÉHO BETONU 

Stroje pro dopravu čerstvého betonu budou zapůjčeny od společnosti TBG betonmix a.s., od 

které bude odebírán i samotný beton.  

Autodomíchávač SCHWING STETTER AM 10 C 

Autodomíchávač bude přepravovat čerstvý beton z betonárny TBG Vyškov na staveniště při 

betonování základové desky, schodiště a stropního systému.  

Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 3 550 kg 

Jmenovitý objem: 10 m3 

Cena za dopravu do 4 Km – 157 Kč za m3 

Výkon čerpadla = 136 m3/hod. 

 

Doba naplnění autodomíchávače v betonárce = 10 minut 

Cesta na betonárku: 5 minut 

Manipulace čerpadla na stavbě, doba vyprázdnění, včetně kontroly a podepsání dodacího 

listu T = (10/136) *60 = 10 minut 

Doba jednoho cyklu autodomíchávače: T = 10+5+10+5 = 30 minut 

Potřebný počet autodomíchávačů: N = 30 / 10 = 3 → 3 autodomíchávače 

Autodomíchávač s čerpadlem Putzmeister Pumi 21-3.67Q 

Tento autodomícháváč bude také použit pro přepravu čerstvého betonu z betonárny Vyškov 

na stavbu a následné uložení betonu do bednění sloupů a průvlaků, které jsou ve vzdálenosti cca 

15 m od zapatkování a potřebný objem by měl být menší než 7 m3. 

Výškový dosah: 20,6 m 

Boční dosah: 16,9 m 

Hloubkový dosah: 12 m 

Výkon čerpadla = 58 m3/hod.  

Objem autodomíchávače = 7 m3 

Obr. č. 29 Autodomíchávač s čerpadlem Putzmeister pumi 21 
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Autočerpadlo PUTZMEISTER SCHWING M 36 

Autočerpadlo bude sloužit k transportu čerstvého betonu z autodomíchávače na požadované 

místo betonované konstrukce.  

Technické parametry: 

Max. dosah čerpadla do výšky: 36 m 

Max. vzdálenost: 31,7 m 

Max. dosah do hloubky: 23,7 m 

Cena za pronájem 15 min – 600 Kč,  

za přístavné -1500 Kč 

za dopravu – 45 Kč/km 

 

 
Obr. č. 31 Dosah autočerpadla Putzmeister Shwing M36 

Obr. č. 30 Autočerpadlo Putzmester Schwing M36 
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6.5 POMOCNÉ NÁŘADÍ 

Kotoučová pila Narex EPK 16D 

Hmotnost: 3,4 kg 

Hloubka řezu při 45°: až 38 mm 

Příkon: 1100 W 

Typ pohonu: elektrické 

 

Úhlová bruska Bosch PWS 1000-125 CE 

Jmenovitý výkon: 1 000 W 

Volnoběžné otáčky: 2 800-11 500 ot./min. 

Regulace otáček: ano 

Průměr pilového kotouče: 125 mm 

Středový otvor kotouče: 22,2 mm 

Váha: 2,1 kg  

Svářečka TELWIN Telmig 170/1 

Napětí: 230 V/50 Hz 

Příkon: 5,2 kW/12,5 kW (60%) 

Rozměry: 800 x 450 x 570 mm 

Hmotnost: 40 kg 

Svařovací proud: 30-160 A, 140 A (15%) 

Počet stupňů: 6 

Drát pro svař. oceli: 0,6-0,8 mm (5 kg) 

Drát pro nerez. ocel: 0,8 mm 

Drát pro hliník: 0,8-1 mm 

Obr. č. 33 Úhlová bruska Bosch  PWS 1000 

Obr. č. 32 Kotoučová pila Narex EPK 16D 

Obr. č. 34 Svářečka Telwin Telmig 170 
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Elektrické stavební míchadlo POWERPLUS POWE80070  

Napětí: 230 V / 50 Hz  

Příkon: 1.200 W  

Upínání: M14  

Otáčky naprázdno: 0-700 min-1  

Max. kroutící moment: 30 Nm  

Míchací metla prům: 120 mm 

  

Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

Hmotnost (kg) : 15 

Výkon (kW): 0,81 

Motor Honda GX 25 

Odstředivá síla je 1 500 N 

Vibrační profil: 3 m 

Ponorný vibrátor do betonu Dimas VPE 2000 - 35mm x 3m 

Výkon: 2,3 kW 

Otáčky: 16.000/min 

Délka x průměr: 300 x 35 mm 

Napětí: 230 V 

Hmotnost: 6 kg 

  

Obr. č. 35 Stavební míchadlo Powerplus Powe 80070 

Obr. č. 36 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

Obr. č. 37 Ponorný vibrátor Dimas VPE 2000 
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Úhlová bruska Makita GA9040RF01 

Příkon: 2.600 W 

Hmotnost: 6,9 kg 

Velikost vřetene: M14 x 2 

Otáčky naprázdno: 6.600 min-1 

Brusný kotouč (průměr): 230 mm 

Rozměry (d x š x v): 503 x 250 x 140 mm 

Kladivo bourací Bosch GSH 16-28 Professional 

Hmotnost: 17,9 kg 

Šířka: 255 mm 

Délka: 760 mm 

Napětí, elektrické: 230 v 

Jmenovitý příkon: 1.750 W,  

Energie příklepu: 41 J 

Upínání nástrojů: Vnitřní šestihran 28 mm 

Počet příklepů při jmenovitých otáčkách: 1300 úderů za minutu 

Pila na cihly DeWALT DWE 399 

Příkon pily: 1700 W 

Výkon: 900 W 

Hmotnost: 5,5 kg 

Akustický tlak 95 dB(A) 

Vibrace ruka / paže: 5,4 m/s2 

Délka řezného nástroje: 430 mm 

Počet zdvihů naprázdno: 3000 z/min 

 

Obr. č. 38 Úhlová bruska Makita 

Obr. č. 39 Kladivo bourací 

Bosch 

Obr. č. 40 Pila na cihly DeWALT 
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Stravební odvlhčovač Master DH 752 

Napětí – 230 V/50 Hz 

Výkon - 46,7l/24 h 

Průtok vzduchu – 350 m3/h 

Objem nádrže - 5,7l 

Hmotnost – 30 Kg 

 

Laser rotační FL 180 GeoFennel 25-G2925 

hmotnost: 3.3 kg 

přesnost: +/- 2 mm 

samourovnání do +/- 3.5° 

pracovní dosah: 20 m 

pracovní dosah s přijímačem: 100 m 

pracovní dosah skenování: 15 m 

pracovní teplota: -10 °C až +40 °C 

prachu/voděodolnost IP 54 

provozní doba 20 hodin 

možnost použít detektor paprsku: ano (typ FR 45) 

  

Obr. č. 41 Stavební odvlhčovač 

Master 

Obr. č. 42 Laser rotační 
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6.6 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SE STROJI 

Při obsluhování strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí je nutné řídit se dle 378/2001 

Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí a dle 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Všichni pracovníci, kteří stavební stroj obsluhují, musí mít potřebnou kvalifikaci a na 

vyžádání jsou povinni tyto průkazy předložit. Uvedení stroje do provozu je možné pouze až po 

opuštění fyzických osob v nebezpečném prostoru, pouze v odůvodněných případech lze i dříve. 

Nebezpečný prostor je manipulační prostor stroje zvětšený o 2 m.  

Dále je nutné dodržovat níže uvedené nařízení a zákony: 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

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

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

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

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a pracovní 

prostředí. 

Nařízení vlády 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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6.7 PLÁNOVANÁ DOBA NASAZENÍ STAVEBNÍCH STROJŮ  

Tab. č. 12 Časový plán nasazení stavebních strojů 

Název úkolu 
Datum 

Potřebné stroje 
počet 

strojů 

předpokládaný 

počet sh zahájení ukončení 

Zemní práce 03.04.2018 4.42018 

Rypadlo JCB 3CX 1x 16,5 

Tatra 815 2x 16 

Nakladač Catepillar 272D2 1x 9 

podkladní vrstva 

parkoviště/stav. 

skládku a komunikaci 

04.04.2018 05.04.2018 

Nakladač Catepillar 272D2 1x 8 

Stroj na pokládku asfaltu 1x 8 

vibrační válec 1x 8 

Montáž stav. buněk 05.04.2018 5.42018 Iveco LD240 s hydraulickou rukou 1x 8 

betonáž základů 05.04.2018 17.04.2018 
Autodomíchávač schwing stetter AM10c 3x 24 

Autočerpadlo Putzmeister swwing M36 1x 24 

zdění 1NP 01.05.2018 14.05.2018 

Iveco LD240 s hydraulickou rukou 1x 16 

Autojeřáb AD20T 1x 4 

Nakladač Catepillar 272D2 1x 60 

betonáž sloupů, 

schodiště v 1NP 
14.05.2018 14.05.2018 Autodomíchávač s čerpadlem Putzmeister 1x 6 

strop 1NP 25.05.2018 30.05.2018 

Iveco LD240 s hydraulickou rukou 1x 8 

Autojeřáb AD20T 1x 12 

Autodomíchávač schwing stetter AM10c 3x 8 

Autočerpadlo Putzmeister swwing M36 1x 8 

zdění 2NP 07.06.2018 15.06.2018 
Iveco LD240 s hydraulickou rukou 1x 16 

Autojeřáb AD20T 1x 4 

betonáž sloupů, 

schodiště v 2NP 
18.06.2018 18.06.2018 Autodomíchávač s čerpadlem Putzmeister 1x 6 

strop 2NP 28.06.2018 03.07.2018 

Iveco LD240 s hydraulickou rukou 1x 8 

Autojeřáb AD20T 1x 12 

Autodomíchávač schwing stetter AM10c 3x 8 

Autočerpadlo Putzmeister swwing M36 1x 8 

zdění 3NP 12.07.2018 20.07.2018 
Iveco LD240 s hydraulickou rukou 1x 16 

Autojeřáb AD20T 1x 8 

strop 3NP 25.07.2018 30.07.2018 

Iveco LD240 s hydraulickou rukou 1x 8 

Autojeřáb AD20T 1x 12 

Autodomíchávač schwing stetter AM10c 3x 8 

Autočerpadlo Putzmeister swwing M36 1x 8 

Zdění atika 03.08.2018 06.08.2018 Autojeřáb AD20T 1x 8 

Dokončovací práce 25.07.2018 17.12.2018 

Silo na suché směsi Cemix 1x 240 

Kontinuální míchačka k silu 1x 240 

Iveco LD240 s hydraulickou rukou 1x 24 

Demontáž stav. 

buněk 
13.12.2018 13.12.2018 Iveco LD240 s hydraulickou rukou 1x 8 

dokončení parkoviště 15.12.2018 17.12.2018 Stroj na pokládku asfaltu 1x 16 

      vibrační válec 1x 16 
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Harmonogram hlavního stavebního objektu byl zpracován v programu Microsoft Project a je 

přiložen v příloze této práce.  
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Obr. č. 43 Stavebniny DEK Vyškov 

8.1 OBECNÉ INFORMACE 

Tento plán zajištění materiálových zdrojů se zabývá procesem zdění a provádění stropní 

konstrukce 1NP objektu SO01-polyfunkční dům. Řeší zásobování stavby materiálem od firmy 

Porotherm používaným při zdění nosných stěn a skladbě stropu, přesné termíny a množství 

potřebného materiálu a pracovníků pro nejvytíženější týden. Také řeší způsob dodání s ověřením 

dopravních tras a následného skladování. 

Objekt SO01 polyfunkční dům má navržené nosné obvodové zdivo z tvarovek Porotherm 

44T Profi DRYFIX a vnitřní nosné zdivo z tvárnic Porotherm 24 Profi Dryfix. Strop tvoří nosníky 

Porotherm s nadbetonávkou z betonu C20/25. 

8.2 ZÁSOBOVÁNÍ 

Zdivo bude na stavbu dováženo postupně. 

Veškerý materiál potřebný pro etapu zdění 1NP bude dovážen ze stavebnin DEK Vyškov 

dle potřeby. Objednávání je nutné při větších odběrech alespoň dva týdny předem. Stavebniny jsou 

vzdálené 400 m od staveniště. Cesta vede pouze po hlavní silnici ul. Brněnská, ze které je vjezd na 

staveniště. Cesta trvá maximálně 3 minuty. 

Adresa: Brněnská 366/25 682 01 Vyškov 

Otevírací doba: Po–Pá 6:30–16:30 

Telefon: 510 000 100 

E-mail: vyskov@dek.cz 

 

mailto:vyskov@dek.cz
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8.2.1 TERMÍNY ZÁSOBOVÁNÍ 

Nejprve jsem vytvořil tabulku, ve které vycházím z harmonogramu prací a výkazu výměr z rozpočtu, a ve které navrhuji jaký materiál a 

v jakém množství se doveze ke konkrétnímu dni, aby zásobování materiálem nenarušilo navržený harmonogram.  

Tab. č. 13 Termíny zásobování při zdění 

    1NP     2NP     3NP     

datum dovozu Balení 09.04.2018 04.05.2018 01.06.2018 01.06.2018 08.06.2018 09.07.2018 09.07.2018 17.07.2018 02.08.2018 

Porotherm 30 s mineral 

izolaci 
80 ks/paleta 6                 

Porotherm 44T profi Dryfix  60 ks/paleta 37 41   16 37   32 18   

Porotherm 24 profi Dryfix 60 ks/paleta   50     40     27   

Překlady Porotherm cca 25 ks/paleta   5     5     5   

Porotherm 11,5 profi Dryfix  100 ks/paleta     16     15     18 

zdící pěna portoherm Dryfix  750 ml/tuba 34 87   12 73   24 45   

zdící malta portotherm profi 25 kg/pytel   5     5     5   

Celkem palet pro přepravu 43 96 32 82 47 50 18 

  

Z tabulky vyplývá, že největší odběr materiálu a také zatížení skládky bude při druhém týdnu výstavby 1NP a to 4. 5. 2018. Proto jsem 

zpracoval podrobnější plán zajištění materiálových zdrojů právě pro tento den.  

8.3 PLÁN ZAJIŠTENÍ ZDROJŮ PRO 4.5.2018 

Plán zajištění materiálových zdrojů pro 4.5. 2018 je přílohou této práce 
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8.3.1 PŘEPRAVA 

Palety tvarovek Porotherm budou přepravovány pomocí nákladního automobilu 

s hydraulickou rukou, který na jednou uveze až 16 palet. Ten je díky hydraulické ruce 

schopen palety složit na skládku a případně i do plochy budoucího objektu, a tak je schopen 

ušetřit náklady za pronájem autojeřábu, který bude následně využíván pro sekundární 

přepravu palet ze skládky do prostoru stavby 

dle potřeby. 

Nákladní automobil zvládne na svoji ložnou 

plochu naložit 16 palet. 

Doba, za kterou zvládne naložit 16 palet je 

cca 30 minut. 

Doba jízdy ze stavebnin na staveniště je 

maximálně 10 minut včetně zapatkování. 

Celková doba naložení a vyložení 16 palet je 

tedy cca 80 minut. 

Převoz 96 palet na stavbu tedy zabere 8 sh.  

8.4 SKLADOVÁNÍ 

Palety s navoženým materiálem budou skladovány částečně na ploše budoucího 

objektu SO01 a ve větší části na ploše zpevněné plochy skládky, kterou tvoří podkladní vrstva 

zhutněného štěrku o frakci 8-32 mm zalitého cementovou zálivkou, na kterém je položena 

spodní vrstva hrubšího asfaltobetonu. Plocha skládky a staveništní komunikace bude později 

doasfaltována a využita jako parkoviště pro polyfunkční dům. Plocha skládky je cca 130 m2 a 

maximální zatížení skládky během výstavby je při týdenním zavážení materiálem 100 palet 

materiálu. Skládka je tedy dostatečně naddimenzovaná, i kdyby se část materiálu 

nepřemísťovala rovnou do plochy budoucího objektu. 

  

Obr. č. 44 Nákladní automobil Iveco  
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9.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby:  Polyfunkční dům ve Vyškově 

Účel stavby:  objekt pro bydlení a služby 

Místo stavby:  Vyškov, k.ú. Vyškov; 788571 

parcely číslo –2123/72, 2123/86 

Stavebník:  Jan Novák, Žižkova 18, Vyškov 682 01 

Projektant:  Ing. Antonín Musil, Drnovice 745, Drnovice 683 04 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 3. 4. 2018 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 14. 12. 2018 

Navržená novostavba je umístěna na pozemcích na ulici Brněnská, které jsou 

v majetku investora. Staveniště je v mírném sklonu, který se vyrovná při skrývce ornice. 

Stavba se nachází v zastavěném území. 

Řešeným objektem je polyfunkční dům o třech nadzemních podlažích a rozměrech 

30x16m. Výška objektu je 10,3m nad terénem. Objekt je zděný z tvárnic Porotherm a je 

zastřešený plochou jednoplášťovou střechou, stropy objektu jsou keramické skládané od 

firmy Porotherm. 

Plocha staveniště: 4442 m2 

Zastavěná plocha: 1465,8 m2 

Obestavěná prostor: 3415,7 m3 

9.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

Stropní konstrukce bude tvořena z nosníku Porotherm a keramických stropních vložek 

Miako. Po obvodu bude proveden monolitický stropní věnec opatřený tepelnou izolací EPS tl. 

100 mm. Stropní zálivka bude proveden az betonu C 20/25 tl. 100 mm. 

9.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště bude převzato hlavním stavbyvedoucím dodavatelské firmy. Pracoviště 

bude předávat investor, popřípadě jeho zástupce. Budou předány parcely 2123/72 a 2123/86 a 

veškerá projektová dokumentace, která musí být schválená. Dále bude předáno platné 

stavební povolení, dokumentace o vedení stávajících inženýrských sítí a hlavních výškových 
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a směrových bodů pro vytyčení stavby. Budou předány konstrukce, které jsou nezbytné pro 

zhotovení stropu, což je obvodové nosné zdivo 1NP a vnitřní nosné zdivo 1NP. O předání 

pracoviště bude sepsán řádný protokol a předání bude zaznamenáno do stavebního deníku. 

9.4 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

V prostoru staveniště se nachází zdroje vody, napojení na kanalizace a zdroj elektrické 

energie pro potřebu stavby. Příjezdová cesta na staveniště bude z ulice Brněnská a výjezd 

bude na ulici Cukrovarská. Staveniště bude oploceno ochranným mobilním oplocením výšky 

2 m. Jako poslední konstrukce zhotovená před realizací stropní konstrukce bude nosné zdivo a 

konstrukce schodiště. Dále musí být připravena zpevněná plocha pro možný pohyb autojeřábu 

a nákladního automobilu. Také musí být připravena zpevněná plocha pro skladování 

materiálu, lešení a přípojky vody pro ošetřování betonu.  

9.5 MATERIÁL  

Při objednávce musíme počítat se ztratným cca 5 %. 

Tab. č. 14 Stropní nosníky Porotherm 

Označení Rozměry (mm) Počet (ks) Hmotnost 1 ks (kg) 

N3 2500/160/175 16 55 

N4 2750/160/175 11 60,5 

N5 3000/160/175 2 66 

N6 3250/160/175 3 71,5 

N7 3500/160/175 2 77 

N8 3750/160/175 3 82,5 

N9 4000/160/175 7 88 

N10 4250/160/175 3 93,5 

N11 4500/160/175 3 99 

N12 4750/160/175 3 104,5 

N13 5000/160/175 33 110 

N14 5250/160/175 12 115,5 

N15 5500/160/175 34 121 

N16 5750/160/175 18 126,5 

N17 6000/160/175 3 132 

N18 6500/160/175 1 143 

N19 7000/160/175 13 154 
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Tab. č. 15 Stropní vložky Miako 

Označení Rozměry (mm) Počet (ks) Hmotnost 1 ks (kg) 

M1 19/50 2970 18 

M2 19/62,5 11 14,7 

M3 8/62,5 21 9 

Betonová zálivka 

Betonová zálivka bude z betonu C20/25 konzistence měkké – S2 tl. 100 mm. Celkové 

množství betonu pro zálivku stropu a věnce bude 52 m3. 

 
Tab. č. 16 Věncovky 

Označení Rozměry (mm) Počet (ks) Hmotnost 1ks (kg) 

VT 497/80/275 220 10,9 

Polystyren EPS 

Polystyren pro tepelné zateplení věnce bude použit Isover EPS 100 Z tl. 80 mm. Jeho 

celkové množství je 25 m2 
 

Tab. č. 17 Výztuž 

Průměr (mm) Délka (m) Počet (ks) Hmotnost (kg) 

12 5 76 342 

6 1,2 340 91 

Asfaltový pás 

Potřebné množství asfaltového pásu je 30 m2 

 

Tab. č. 18 Bednění 

Prvek Rozměry Počet (ks) 

Kombinovaný nosník Doka délka 2,6 m 315 

Stropní podpěra  120 

Opěrná trojnožka  52 
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Řezivo pro ochrané zábradlí 

Budou použita hoblovaná prkna délky 3 m, tloušťky 25 mm a šířky 125 mm. Celkové 

množství těchto prken bude 90 ks. 

Vruty, hřebíky 

Pro vytváření obednění prostupů a vytvoření ochranného zábradlí bude zapotřebí 

použít stavebních hřebíků délky 60 mm a vrutů do dutinových cihel délky 120 mm. Odhad 

spotřeby je cca 8 kg od každého druhu. 

9.6 DOPRAVA 

Primární doprava 

Dovoz nosníků, stropních vložek a věncovek a polystyrenu EPS bude zajištěn od 

firmy Stavebniny Dek a bude dopraven nákladním automobilem s hydraulickou rukou 

IVECO ML180E28 VALNÍK. Prodejna je vzdálena do 1 km od stavby. Beton na stropní 

zálivku budou dovážet autodomíchávačem SCHWING STETTER AM 10 C z Betonárny 

Vyškov Transbeton, která je vzdálena do 1 km. Výztuž pro stropní věnec bude dovezena 

z armovny ze Slavkova u Brna vzdálené 20 km taktéž nákladním automobilem s hydraulickou 

rukou IVECO ML180E28 VALNÍK. 

Sekundární doprava 

Stropní nosníky budou na místo uložení přepravovány z místa skládky pomocí 

autojeřábu AD 20 T. Beton na stropní zálivku bude z autodomíchávače přepravován pomocí 

pronajatého čerpadla PUTZMEISTER SCHWING M 36. Ostatní materiál bude přepravován 

ručně nebo pomocí koleček, japonek. 

9.7 SKLADOVÁNÍ 

Stropní nosníky budou skladovány na otevřené skládce, na zpevněné a odvodněné 

ploše. Budou prokládány 0,5 m od konce dřevěnými proklady o rozměru 40 x 20 mm. 

Proklady budou uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže s horní 

výztuží. 
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Vložky Miako, věncovky, prvky bednění a výztuž budou skladovány na venkovní 

zastřešené skládce, na odvodněné a zpevněné ploše. Polystyren a asfaltový pás budou také 

skladovány na zastřešené venkovní skládce, na odvodněné a zpevněné ploše. 

9.8 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Při samotném provádění konstrukce je vždy potřeba zvážit, zda za aktuálních 

klimatických podmínek lze provádět danou činnost. 

Práce budou probíhat jen za příznivých klimatických podmínek. Mohou být prováděny 

za teplot +5 až +25°C. Práce budou probíhat v měsíci červnu. V tomto období se během dne 

nepředpokládá s poklesem pod +5°C. 

Práce nemohou být prováděny za nízké viditelnosti (způsobené mlhou), jakmile 

dohlednost klesne pod 20 m. Práce nebudou probíhat při větru vyšším jak 8 m/s. V případě 

dešťů, kdy dochází k rozvodnění terénu tak, že se stroje zabořují, budou práce přerušeny. 

Při práci s prefabrikáty (skládání stropu z nosníků a vložek) je pro provádění 

rozhodující zejména mráz eventuálně silný vítr. Při práci za mrazu je potřeba dbát zvýšené 

opatrnosti vzhledem k námraze jak na pochozí ploše, tak i vzhledem k eventuální námraze na 

jednotlivých prvcích, a to zejména z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění, ale 

také z pohledu, že by se zmrzlé, respektive namrzlé prvky, neměly zabudovávat. 

Při kladení těžkých asfaltových pásů na horní plochu nosných konstrukcí je potřeba 

dbát na to, aby nebyly používány zmrzlé pásy izolace, protože při rozrolování těchto pásů by 

mohlo dojít k jejich poškození popraskáním. 

9.9 PRACOVNÍ POSTUP  

Osazení asfaltových pásů 

Pod zhlaví nosníků, které se ukládají na zdivo, se vloží těžký asfaltový pás, a to 

z důvodu šíření hluku konstrukcí ve svislém směru a z důvodu omezení vzniku trhlin na 

fasádě okolo ložné spáry mezi předposlední a poslední vrstvou cihel. Asfaltový pás se vkládá 

volně na horní povrch zdiva a to tak, že se nevkládá ani pod tepelnou izolaci věnce ani pod 

věncovku. Šířka pruhu pásu bude maximálně 300 mm, z čehož plyne, že z jeden metr široké 

role se můžou nařezat až 4 pruhy. Pásy se nevkládají na předklady nad otvorem a kladou se 

nasucho a na sraz k sobě. Osazování bude probíhat z vnitřní strany z pojízdného lešení 

Aluberg 770. 
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Osazení věncovek  

Věncovky budou osazovány po celém obvodu konstrukce a budou osazeny do malty 

PTH, po osazení musíme dodržet technologickou pauzu pro zatuhnutí malty. Osazování 

věncovek bude také probíhat z vnitřní strany konstrukce z pojízdného lešení Aluberg 770. 

S osazováním věncovek se začne v rohu a postupuje se směrem po obvodu objektu. 

Osazení tepelné izolace EPS 

Desky tepelné izolace budou řezány pilkou na polystyren na výšku tloušťky stropu dle 

PD což je 250 mm. Následně budou osazovány těsně k věncovkám. Pro zajištění polohy 

mohou být tyto desky k věncovkám připevněny pomocí nízko expanzní montážní pěny. 

Desky izolantu musejí být osazovány těsně na sraz, aby nevznikaly mezi deskami mezery, do 

kterých by při betonáži mohl proniknout čerstvý beton, který by zapříčinil vznik tepelného 

mostu. Osazování tepelné izolace bude probíhat z vnitřní strany konstrukce z pojízdného 

lešení Aluberg 770 a bude probíhat stejně jako osazování věncovek se zpožděním. 

Osazování nosníků a vložek  

Nosníky a vložky budou osazovány dle výkresu skladby stropu. Postup provádění je 

takový, že nejprve se osadí první, tj. krajní nosník, a druhý nosník. Minimální délka uložení je 

125 mm od okraje nosné konstrukce. Mezi tyto nosníky se nejprve na jednu stranu a posléze 

na druhou stranu osadí jedna vložka a podle těchto vložek se může mírně upravit osová 

vzdálenost nosníků. Poté se opět naměří osová vzdálenost dle výkresu skladby stropu a osadí 

se nosník, na který se osadí opět krajní vložky a může se i zde eventuálně doupravit osová 

vzdálenost nosníků. Tímto postupem se postupuje dále až ke konci stropní konstrukce. 

Nosníky je nutno podepřít vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky již při ukládání 

na nosné zdi symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí 

byla maximálně 1,8 m. Provizorní podpory musí být zavětrované (například pomocí 

trojnožek), podložené a podklínované a osová vzdálenost sloupků ve směru podpor (nosníků 

Doka) nesmí překročit 1,5 m. Dále se může začít s osazováním vložek mezi nosníky a to tím 

způsobem, že se vložky kladou vždy podél jedné nosné konstrukce a postupuje se k druhé 

protilehlé nosné konstrukci (viz obrázek).  



77 

Výše zmíněné činnosti se provádějí tzv. ze spodu, tzn., že je zakázán pohyb 

pracovníků po sestavované konstrukci. K provádění sestavování stropní konstrukce se použije 

pojízdného lešení Aluberg 770. 

Bednění prostupů, konstrukce ochranného zábradlí 

Před začátkem vyztužování konstrukce pozedních věnců se musí provést zabednění 

všech prostupů. Jedná se o prostupy pro technické zařízení budov napojení na schodiště a 

dobetonávky stropu. Toto bednění se bude provádět za pomocí dřevěného řeziva a 

systémových prvků Doka. Součástí tohoto bednění bude i konstrukce ochranného zábradlí, 

které bude sloužit jako bezpečnostní prvek z hlediska ochrany pracovníků proti pádu z výšky. 

Postup provádění bednění prostupů je takový, že nejprve se na konce nosníků Doka 

H20 osadí takzvané průvlakové kleštiny, které se k těmto nosníkům připevní pomocí 

stavěcího šroubu. Stavěcí šroub je potřeba pořádně dotáhnout. Poté se k průvlakovým 

kleštinám připevní nástavec k průvlakové kleštině Doka pomocí minimálně dvou šroubů, 

které jsou součástí nástavce. Do nástavců se potom vloží svislý nosník Doka H20, který bude 

následně sloužit ke dvěma účelům, a to k vytvoření konstrukce ochranného zábradlí a 

k vytvoření podpor pro bednění čel stropní desky. Co se týče postupu provedení konstrukce 

pro ochranné zábradlí, tak se, k již upevněným svislým nosníkům, připevní vodorovná 

dřevěná prkna pomocí stavebních hřebíků. Provedení obednění čel stropní desky je takové, že 

k svislým nosníkům Doka se připevní postupně vodorovně a pak svisle orientovaná dřevěná 

prkna těsně na sraz. 

Konstrukce ochranného zábradlí bude provedena dvěma způsoby. Jeden navazuje na 

konstrukci obednění čel stropní konstrukce a druhý způsob je použit po vnějším obvodu 

stropní konstrukce. Ochranné zábradlí u bednění čel bude tvořeno konstrukcí obednění, na 

které budou pomocí stavebních hřebíků připevněna vodorovná prkna. K provedení 

ochranného obvodového zábradlí bude použito systému Doka, konkrétně pak systému Doka 

T. Postup provádění je takový, že se nejprve vyvrtají otvory průměru 10 mm do svislého 

nosného obvodového zdiva, do takto vyvrtaných otvorů se vloží hmoždinka cihel délky 

120 mm. Poté se vztyčí svislý sloupek ochranného zábradlí Doka T a tento sloupek se 

připevní pomocí šroubů do připravených hmoždinek. Sloupky Doka T budou vzájemně osově 

vzdáleny maximálně 2,5 m.  
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Vyztužovaní    

Nejprve se provede vyztužení pozedních věnců dle projektové dokumentace. Pozední 

věnec bude vyztužován ocelovými pruty profilu 12 mm. V každém pozedním věnci budou 

čtyři pruty hlavní výztuže, která bude doplněna o třmínky profilu 6 mm. Postup vyztužování 

je takový, že se na hlavní výztuž navlečou třmínky, které drží polohu hlavní výztuže. Poté 

dojde k rozměření polohy třmínků pomocí stavebního metru a třmínky se v takto 

rozměřených vzdálenostech přiváží ke všem prutům hlavní výztuže. Po takovémto vyvázání 

výztuže je nutné stabilizovat polohu vzniklého armovacího koše. Tato stabilizace se provede 

pomocí distančních prvků, které zajistí požadovanou hodnotu krytí, která je stanovena na 

hodnotu 25 mm. Distanční prvky se připevní k hlavní výztuži pomocí rádlovacího drátu, a to 

vždy maximálně po 2,5 m délky hlavní výztuže. 

Po vyztužení pozedních věnců se přejde k vyztužování plochy stropní konstrukce. 

Vyztužení plochy stropní konstrukce je podle nové ČSN EN 15037-1 závazné a nelze jej 

vynechat. Minimální požadavek normy na vyztužení je, že takováto plošná prefamonolitická 

konstrukce musí být vyztužena svařovanou sítí minimální plochy 50 mm²/m. S ohledem na 

tuto skutečnost bude k vyztužení použita svařovaná síť KARI o velikosti ok 200 x 200 mm a 

profilem drátu 4 mm. S vyztužováním konstrukce se začne vždy v jednom z koutů a postupuje 

se směrem do plochy tak, že jednotlivé KARI sítě se překrývají alespoň o dvě sítě, tj. 

400 mm. Aby byla zajištěna požadovaná hodnota krytí, která je stanovena na hodnotu 25 mm 

budou použity betonové distanční prvky, které se budou vkládat pod KARI sítě a k sítím 

přivazovat pomocí rádlovacího drátu tak, aby prvky byly rozmístěny symetricky 

v minimálním počtu 5 ks na 6 m² KARI sítě tzn., že na jednu KARI síť (2 x 2 m) připadá 6 

distančních prvků.  

Betonáž  

Před zahájením betonáže je nutné, aby výztuž konstrukce zkontroloval stavbyvedoucí 

spolu se statikem. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku a v případě vyhovujících 

podmínek se může začít s betonáží. Při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na 

jednom místě. Dutiny krajních vložek není nutné uzavírat proti zatečení betonu, jelikož 

hloubka zatečení je okolo 100 mm. 

Před započetím samotné betonáže je nutné celou konstrukci navlhčit čistou vodou. 

Toto navlhčení provedeme postřikem konstrukce. 
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Konstrukci potom betonujeme v pruzích ve směru nosníků. 

Beton bude objednán v Betonárně Vyškov Transbeton nedaleko staveniště a dovážen 

autodomíchavačem a na místo betonovaní přepravován pomocí čerpadla. Při ukládání betonu 

je potřeba dbát na dodržení maximální výšky, z které beton dopadá (1,5 m), aby nedošlo 

k rozmísení betonu a porušení stability a polohy obednění a deformaci výztuže. Při betonáži 

se nejprve udělá několik ostrůvků z čerstvého betonu po cca 1-1,5m, které budou mít výšku 

dle projektové dokumentace. Toho docílíme pomocí rotačního samonivelačního laseru. Ten 

umístíme a ustálíme na konstrukci bednění a spustíme. Rotační laser je potom snímán k tomu 

určenou latí. Posuneme latě nahoru a dolů získáme požadovanou rovinu. Potom se vybetonuje 

okolí těchto ostrůvků a beton se rozhrne do jejich výšky. Čím více bude provedeno 

vyrovnávacích ostrůvků, tím větší bude rovinatost celé plochy konstrukce. 

Po uložení betonu do konstrukce a rozhrnutí do požadované výšky bude beton 

vibrován pomocí vibrační stahovací lišty Enar TornadoH. Přitom je třeba dbát na dokonalé 

provibrování. Latí je nutno pohybovat pomalu a tak, aby se jednotlivé pruhy překrývaly 

alespoň o 1/3 šířky latě. Hutníme do té doby, než dojde k řádnému vytlačení vzduchu 

z konstrukce. Po zabetonování je potřeba udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. To 

se zajistí kropením plochy konstrukce čistou vodou. 

Technologická pauza 

Pokračovaní je možné až po dosáhnutí alespoň 70 % pevnosti betonu. Což je zhruba 

po sedmi dnech. Po celou dobu je nutné udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí. 

Podpory nosníků lze odstranit až stropní konstrukce dosáhne normou stanovené pevnosti dané 

třídy betonu. 

Ošetřování povrchu betonu 

Během technologické pauzy budou dělníci konstrukci ošetřovat, beton musí být ve 

vlhkém prostředí minimálně prvních 7 dnů. Voda pro ošetřování musí vyhovovat ČSN EN 

13670, maximální teplota má být o 10 °C nižší než teplota povrchu betonu. Odkryté plochy 

tvrdnoucího betonu budou chráněny před vyplavováním cementu z čerstvého betonu. 
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9.10 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

Všichni pracovníci musí mít odbornou kvalifikaci. Budou seznámeni s postupem prací a 

proškolení v oblasti bezpečnosti práce. Na stavbě bude vždy přítomný mistr. 

 
Tab. č. 19 Personální obsazení při etapě skládaný strop PTH 

Název počet kvalifikace  práce 

zedník 4 poučení  Osazení prvků, betonáž 

železář 1 Vazačský průkaz  Položení výztuže 

betonář 2 Poučení  Betonáž, hutnění 

Obsluha 

čerpadla  

1 strojní průkaz  Obsluha čerpadla 

Vedoucí čety 1 Min. 3 roky praxe v oboru 

stavbyvedoucí 

 Dohled na postup prací 

 

9.11  STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 

Stroje 

1 x autodomíchávač SCHWING STETTER AM 10 C 

1 x nákladní automobil TATRA 815 T2 E2 6X6 S3 

1 x autočerpadlo PUTZMEISTER SCHWING M 36 

1 x autojeřáb AD 20 T 

2 x vibrační lišta Enar QZH 

Svářečka Telwin telmig 170/1 

Nářadí 

Dále bude použito běžné stavební nářadí, jako jsou armovací a vázací kleště, štípací 

kleště, zednická lžíce, kovové hladítko, lopata, pilka na polystyren, pila na cihly, vodováha, 

svinovací metr, pila na dřevo, úhlová bruska, vrtačka. 

Při provádění stropu bude využito pojízdné hliníkové lešení Aluberg 770, které zajistí 

pohodlnou a bezpečnou práci ve výšce až 2250 mm.  

Každý pracovník musí mít ochrannou přilbu, pracovní oděv včetně pracovních bot, 

pracovní rukavice a reflexní vestu  
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9.12 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Vstupní kontrola 

Pro provedení stropní konstrukce je nezbytné, aby byly ukončeny veškeré zdící práce 

na nosných konstrukcích a je nutné, aby tyto činnosti byly řádně zkontrolovány. 

Stavbyvedoucí a vedoucí čety kontrolují společně nivelačním přístrojem rovinnost horní 

strany zdiva, kde je tolerována odchylka 3 mm. Pokud tato odchylka není splněna, musí se 

provést vyrovnání nad horní hranou cihel pomocí cementové malty a to tak, aby byla mezní 

odchylka splněna a mohlo být zahájeno následné provádění prací na stropní konstrukci. Dále 

pak také vedoucí čety zkontroluje, že je podlaha v nižší úrovni řádně uklizena, zbavena 

hrubých nečistot a zda je dostatečně únosná, a tudíž připravená pro umístění podpěrných 

konstrukcí prováděného stropu. 

Před začátkem provádění prací se musí provést vstupní kontrola veškerého dodaného 

materiálu, který bude při provádění používán. Na místo určení musí být veškerý materiál 

dopravován tak, aby transportem nedošlo k jeho poškození. U betonářské výztuže se 

kontroluje především zakřivení a znečištění výztuže. Rovnání ohnutých prvků je možné po 

konzultaci se statikem a je ho možné provádět pouze pomocí zařízení k tomu určených. 

Výztuž se musí do konstrukce ukládat v poloze předepsané projektovou dokumentací a musí 

se zajistit tak, aby i během betonáže zůstala na předepsaném místě. Výztuž musí mít před 

betonáží přirozeně čistý povrch bez koroze, mastnoty a jakýchkoli nečistot, které by snižovaly 

soudržnost s betonem. Nastavování výztuže se musí provádět takovými způsoby a v takových 

místech, které jsou stanoveny projektovou dokumentací. 

Mezioperační kontrola 

Při této kontrole se průběžně kontroluje postup provádění stropní konstrukce. Nejprve 

je nutné zkontrolovat správné osazení těžkého izolačního asfaltového pásu na horní ploše 

svislých nosných konstrukcí, na které budou posléze osazovány nosníky. Tato izolace musí 

být provedena souvisle a spoje musí být provedeny těsně na sraz a izolace se neumísťuje pod 

tepelnou izolaci ani pod věncovku. Dále se kontroluje při provádění poloha osazování 

nosníků, kde se kontroluje osová vzdálenost mezi nosníky a odchylka by neměla být větší jak 

10 mm. Také je důležité zkontrolovat správné osazování stropních vložek Miako. Stropní 

vložky usazené na nosníky musejí být osazeny těsně vedle sebe na sraz, aby mezerami mezi 

vložkami následně nemohl do vložek zatékat beton. Dále je nutné kontrolovat správnost 
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osazení podpěr stropu a zejména jejich rozmístění, které musí odpovídat schématu. Dále se 

musí před betonáží zkontrolovat poloha a velikost připravených prostupů. 

Další důležitou kontrolou je kontrola výztuže, kdy kontrolujeme druh použité výztuže, 

počet, délku, správnou polohu a krytí. 

Při betonáži je nutné dodržet několik základních zásad. Čerstvý beton musí být 

zpracován co nejdříve po zamíchání, betonování musí být plynulé a bez přerušování. Beton 

nesmí padat z větší výšky než 1,5 m, aby se beton nerozmísil a nedošlo k posunutí výztuže. 

Betonová vrstva se ukládá v souvislých vrstvách. Čerstvě zabetonovaná konstrukce nesmí být 

alespoň jeden týden vystavena otřesům z okolí. 

Zjištěné neshody musejí být sepsány do stavebního deníku a musejí být neprodleně 

odstraněny. Kontrolu realizovaných procesů při odstraňování nedostatků provádí 

stavbyvedoucí. 

Výstupní kontrola 

Při této kontrole se kontroluje kvalita provedení konstrukce jako celku. Při kontrole 

betonového povrchu konstrukce se zejména kontroluje jakost povrchu betonové konstrukce. 

Jakost povrchu se musí kontrolovat co nejdříve po zabetonování, avšak ne dříve, než beton 

nabude minimální pevnosti pro pohyb osob (cca 1 den). Dále se kontroluje rovinnost povrchu. 

Kontrola povrchu se provádí pomocí 200 mm a 3000 mm dlouhého speciálního pravítka, 

kterým se pohybuje po povrchu konstrukce do té doby, než se nalezne největší nerovnost na 

konstrukci. Mezi takto změřené nerovnosti patří prohlubeň, vypuklina, rýha, hřeben, odskok a 

zvlnění (viz obrázek). Maximální mezní hodnota je ± 4 mm a u zvlnění je maximální hodnota 

±9 mm. 

Jako další se zkontroluje velikost a tvar provedené konstrukce a to tak, že se změří 

veškeré úhlopříčné rozměry konstrukce a změří se i úhlopříčné rozměry všech prostupů 

v konstrukci. 

Kontroly provádí stavbyvedoucí se zástupcem objednatele. O kontrole a o jejím 

výsledku musí být sepsán zápis do stavebního deníku. 
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9.13 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Veškeré práce na staveništi se musí provádět dle platných norem a předpisů. 

Bezpečnost práce musí probíhat dle zákona č. 309/2006 SB., NV 591/2006 Sb. a NV 

362/2005 Sb. Při realizaci daného procesu se budou práce vykonávat z části také ve výšce, 

takže rizika budou souviset zejména s výkonem montážních prací a prací ve výšce. Všichni 

pracovníci a osoby vyskytující se na stavbě musí být seznámeni se zvoleným pracovním 

postupem a bezpečností práce, která s postupem souvisí a všichni pracovníci musí používat 

osobní ochranné pracovní prostředky k zajištění bezpečnosti při práci (vyjmenované v bodě 7 

tohoto technologického předpisu). 

Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, která mohou vzniknout 

v průběhu prací na stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci před první pracovní směnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na 

staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. Všechny protokoly 

budou uschovány. 
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Tab. č. 20 Tabulky BOZP při etapě skládaný strop PTH 

Možné riziko Bezpečnostní opatření 

Práce na stropní konstrukci 

Manipulace a montáž prefabrikátů  

(nosníky, vložky) 

Zajištění bezpečného přístupu a pracovních 

míst 

Ztráta únosnosti a prostorové tuhosti 

podpěrných konstrukcí 

Správné provedení podpěrné konstrukce 

Pád dílců na pracovníka Dodržování správných technologických 

postupů při montáži prvků 

Pád břemene a zasažení pracovníka Správné uvázaní břemene kvalifikovaným 

pracovníkem a použití vhodných pracovních 

prostředků k uchopení břemen 

s odpovídající únosností 

Vázání výztuže 

Zranění probodnutím Volné konce výztuží opatřit ochranným 

prvkem nebo ohnout 

Čerpání betonu 

Zranění očí odstřikujícím betonem a 

kamenivem 

Správně provedené spoje a vedení hadic, 

použití předepsané frakce kameniva a 

konzistence, včasné upozornění na ucpané 

potrubí a odstranění závady 

Nářadí 

Sečné, řezné, bodné a tržné rány, podlitiny, 

zhmožděniny 

Používání nepoškozeného a vhodného druhu 

a typu nářadí a ochranného oděvu, pohyb 

ostrých nářadí směrem od těla 

Vyklouznutí nářadí z ruky nebo pádem Vyloučení práce nad hlavou zvýšením 

pracovního místa, udržovaní čistých 

rukojetí, neukládat nářadí k volným 
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okrajům, při práci ve výškách nářadí 

zajištovat 

Zasažení pracovníka, zdržující ho se 

v nebezpečné blízkosti nářadí 

Udržovaní dostatečné a bezpečné 

vzdálenosti mezi pracovníky  

Povrch nášlapné, vodorovné konstrukce 

Zakopnutí, uklouznutí, pád, 

podvrtnutí nohy, propíchnutí boty ostrým 

předmětem 

Čištění pracovních ploch, udržovaní volných 

komunikací a průchodů bez překážek, 

vhodná pracovní obuv 

Pohyb pracovníků ve výškách 

Pád pracovníka z výšky, pád vratkých 

předmětů a konstrukcí z výšky 

Zajištění dostatečné únosnosti, pevnosti a 

stability konstrukcí pro práce ve výškách, 

zajištění kolektivního nebo osobního jištění, 

zákaz používat vratkých a nevhodných 

předmětů pro zvyšování pracovního místa  

Pád předmětu či materiálu z výšky na 

pracovníka 

Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 

místem práce ve výšce, vyloučení práce 

dvou pracovníků nad sebou, bezpečné 

ukládaní a jištění nářadí 

Elektrické zařízení 

Záměna fázového a ochranného vodiče, 

neodborné připojení a opravy přívodu el., 

používání porušené prodlužovací šňůry, 

nerespektování barevného označení vodičů 

Šetrné a odborné zacházení s kabely, zákaz 

vedení elektrických přívodních kabelů po 

komunikaci bez ochrany, zabezpečení 

kabelů proti mechanickému poškození 

Nahodilý dotyk osob s částmi kabelů, které 

jsou pod napětím 

Vyloučení činnosti, při nichž by se 

pracovník dostal do styku s napětím 

Vytržení přívodní šňůry Spoje přívodních kabelů nenamáhat tahem 

Porušení izolace přívodů, prodření, 

proseknutí a poškození izolace pod napětím 

Výchozí pravidelné revize, pravidelný 

odborný dohled elektrikářem, měření 

izolačního oporu, zákaz omotávaní el. 

kabelů kolem lešení 
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9.14 EKOLOGIE 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 

dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů a ochrana zamezující devastaci půdy 

v okolí staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 

Na ul. Božetěchova se nachází stromy ve stromořadí. Stávající vzrostlé stromy 

nebudou stavbou dotčeny. Ke stromům není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo 

stavební materiál. Stávající zeleň nesmí být dotčena příjezdovou trasou stavební techniky a 

manipulací s ní. 

Kmeny stromů v okolí výstavby budou chráněny proti mechanickému poškození 

vypolštářovaným obedněním z fošen. Na prostor, kam zasahují kořeny, nebude ukládám 

žádný materiál, prvky zařízení staveniště apod. 

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. 

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. 
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Tab. č. 21 Přehled odpadů, které budou vznikat během etapy skládaného stropu 

kód odpadu kategorie 

odpadu 

popis nakládání 

s odpadem 

170101 O Beton 1 

170102 O Cihly 1 

170201 O Dřevo 5 

170202 O Sklo 1 

170203 O Plasty 4 

170405 O Železo a ocel 4 

170407 O Směsné kovy 4 

170901 O Směsné stavební a demoliční odpady 1 

030105 O Piliny, hobliny, odřezky dřeva, dřevotřískové 

desky 

5 

150101 O Papírový obal 4 

150102 O Plastový obal 4 

150103 O Dřevěný obal 5 

200301 O Směsný komunální odpad 5 

1- odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k recyklaci 

2- odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z recyklace (obsahující nebezpečné látky) 

3- odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

4- odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

5- odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO 

6- odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
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10.1 SKLÁDANÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 

Základní nosný systém skládaného stropu je tvořen nosníky s výztuží. Na tyto nosníky 

se pokládají keramické stropní vložky, které jsou vylehčené dutinami. Takto vyskládaná 

konstrukce slouží jako ztracené bednění pro nadbetonávku a celou konstrukci zmonolitňuje 

s pozedním věncem. 

Postup 

1) Uložení věncovek do maltového lože a osazení tepelné izolace věnce. 

2) Položení hydroizolačního pásu, který slouží jako opatření proti šíření hluku ve 

svislém směru a zamezuje pevnému propojení stropní desky se zdivem a omezuje 

tak riziko vzniku trhlin ve fasádě  

3) Kladení nosníků v předepsaných roztečích dle PD a s požadovanou délkou uložení 

min. 125 mm a jejich následné podepření sloupky 

4) Uložení stropních keramických vložek mezi nosníky. 

5) Zabednění všech otvorů, provedení výztuže věnce 

6) Provedení nadbetonávky a zmonolitnění konstrukce stropu 

7) Ošetřování betonu (ochrana před větrem, vysycháním a případným mrazem) 

10.2 VSTUPNÍ KONTROLA  

1) Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se úplnost a správnost schválené projektové dokumentace. Ta musí 

především obsahovat konstrukční výkresy, výkaz výměr a technickou zprávu. V případě 

jakýchkoli pochybností je stavbyvedoucí povinen projednat problém s investorem a provést 

dodatečné prověření. 

2) Kontrola strojní sestavy 

Je kontrolován technický stav použitých strojů, umístění bezpečnostních vypínačů a 

jejich správná funkčnost, kabely el. energie (neporušenost, umístění). Každý stroj musí mít 

aktuální protokol o technické prohlídce. 

3) Kontrola pracovníků 

Všichni pracovníci podílející se na pracích musí být odborně a zdravotně způsobilí 

k provádění práce, musí být náležitě proškoleni o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

a vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Dále musí být seznámeni s technologií 

provádění konstrukce. Jeřábník se musí prokázat osvědčením pro obsluhu jeřábu tzv. 

průkazem jeřábníka, který je vydaný pro příslušnou třídu jeřábu. 
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4) Kontrola geometrie zděných konstrukcí 

Svislost stěn se kontroluje 100 mm nad úrovní hrubé podlahy, 100 mm pod úrovní 

stropu a 100 mm od svislých hran. Rovinnost stěn se kontroluje v místech odsazených od 

dolní a horní vodorovné hrany jako při kontrole svislosti. Tabulku největších dovolených 

odchylek specifikuje ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: 

Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva. 

Tab. č. 22 Největší dovolené geometrické odchylky pro zděné prvky 

Svislost  

V rámci jednoho podlaží  ±20 mm 

Svislá souosost ±20 mm 

Rovinnost  

V délce kteréhokoliv jednoho metru ±10 mm 

V délce 10 m ±50 mm 

Tloušťka  

Jedné svislé vrstvy stěny Větší z hodnot  

±5 mm 

 Nebo ± 5 % tloušťky vrstvy  

5) Kontrola prvků 

Kontroluje se množství a kvalita dodaných prvků. U vložek se zaměříme na tvář a 

schéma děrování, neporušenost přepážek, rovinnost spodní plochy, přímost hran ozubu a jeho 

vyložení a celkové rozměry vložky. U nosníků potom jejich neporušenost (praskliny vlivem 

přepravy), rozměry a provedení výztužného ocelového příhradového nosníku. 

6) Kontrola dodávky výztuže 

Kontroluje se kvalita dodávané výztuže, rovnost a čistota skladování. Je nutné 

zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky rovné výztuže a ohybů a tvar třmínků odpovídají 

projektové dokumentaci. Do konstrukcí lze zabudovávat pouze betonářskou ocel, jejíž jakost 

je potvrzena hutním atestem. Oceli bez zaručených vlastností lze používat, jen pokud je to 

v projektu výslovně uvedeno. Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo 

k zakřivení a k deformaci výztužných vložek, které by ovlivnily únosnost konstrukce. 
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Veškerá výztuž bude řádně označena: označení výrobku (svařovaná síť, tyč), číslo normy 

(ČSN EN 10080), jmenovité rozměry a skupina oceli. 

7) Kontrola uskladnění výztuže 

Výztuž musí být skladována na zpevněném odvodněném povrchu, chráněna před 

vnějšími vlivy plachtou, popř. uložena pod střechou na dřevěných hranolech ukládaných po 

1 metru tak, aby nedocházelo k nadměrnému prohýbání výztuže. Svařované sítě a pruty musí 

být zásadně skladovány naležato. Mezi prvky je třeba dodržet průchozí prostor šířky 750 mm. 

10.3 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

1) Kontrola klimatických podmínek 

Montáž konstrukce by byla přerušena za: 

- bouřky 

- přívalového deště 

- rychlost větru by překročila 11 m/s (při práci na zavěšených a pracovních 

plošinách je to již při větru o rychlosti nad 8 m/s) 

- při snížené viditelnosti pod 30 m 

Při provádění prací při teplotě +5 °C musíme učinit daná opatření: 

- zahřívat záměsovou vodu 

- prohřívat kamenivo 

- zálivku z portlandského cementu lze provádět do u směsných cementů +8 °C, 

minimální teplota nesmí klesnout pod 0 °C 

 

2) Kontrola hydroizolace 

Kontrolu smí provádět jen odborně způsobilá osoba, je nutné dodržet požární a 

bezpečnostní předpisy. Práce je prováděna při teplotách nad +5 °C.  

Podklad musí být suchý, kompaktní, zbavený nečistot. 

Spoje musí mít minimální přesah 10 cm. 

3) Kontrola podepření 

Kontrola rozmístění a kvality podpěr nosníků dle technického listu. 
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4) Kontrola zaháknutí dílce 

Před zavěšením dílce se musí zkontrolovat jeho stav, značení na dílci, vyčnívající 

výztuž. Před vyzdvižením se musí dílec očistit. Zavěšené dílce se zdvihají a dopravují na 

místo uložení až po předchozím nadzvednutí o 300 mm. Úhel, který svírá lano závěsu se 

svislicí, musí odpovídat ČSN 731201. Je nutné dbát, aby při přepravě nedocházelo k trhavým 

pohybům nebo houpání s dílcem. 

5) Kontrola osazení dílců 

Každý dílec je nutné před spuštěním nejprve ustálit ve výšce asi 30 cm nad místem 

osazení a potom po upřesnění polohy osadit. Odchylka pro uložení ±12 mm. 

Při montáži se nedovoluje: 

Upevňovat vázací prostředky k dílci jinak, než je uvedeno ve výrobním dokumentaci 

dílce. Provádět v dílcích otvory bez předchozího souhlasu projektanta.   

6) Kontrola uložení vložek 

Nejprve se kontroluje celistvost a čistota vložek, potom rovinnost celku. Všechny 

vložky se osazují na sucho. 

7) Kontrola provedení věncovek 

U zděných konstrukcí spojených P+D se spojovací hmota nanáší pouze do ložné 

spáry. 

Lícovaná plocha nesmí mít hrubé nerovnosti. Mezní odchylka odstupu mezi 

jednotlivými zdícími prvky v lícované ploše zděné konstrukce, která se omítá, nesmí překročit 

5 mm. 

8) Kontrola provedení výztuže  

Kontrolu polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i 

technického dozoru investora. Ti před betonáží ověří, zda je výztuž ve správné poloze dle PD. 

Kontroluje se druh použité výztuže a počet prutů, zda je dodržené stanovené krytí 

(distančními tělísky), zda není výztuž znečištěna a zdali je správně svázána a zajištěna. 
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9) Kontrola dodávky čerstvého betonu 

Při každé dodávce betonu zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je doložena kvalita, 

složení a třída betonu včetně certifikátu. Tyto údaje se musí shodovat s PD. Dále se 

zkontroluje, zda je materiál dodán v požadovaném množství a kvalitě. Standardně se měří 

konzistence betonu ze vzorku odebraného na začátku vyprazdňovaní domíchávače (můžeme 

použít zkoušku sednutím, VEBE, rozlitím, stupeň zhutnitelnosti). 

10) Kontrola nadbetonávky  

Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 

řádně uloženy ve zhutněném betonu. Beton se musí ukládat co možná nejblíže jeho konečné 

poloze, maximální výška zhozu je 1,5 m. 

Pokud zatuhne beton předchozí vrstvy před ukládáním a hutněním další vrstvy, je 

možné že se špatně propojí. Během ukládání a hutnění musíme beton chránit před 

nepříznivými povětrnostními vlivy (sluneční záření, silný vítr, mráz a sníh). Pokud teplota 

klesne pod +5 °C musíme zabezpečit opatření pro betonáž v mrazu (použití betonu s vysokou 

počáteční pevností nebo použití přísad urychlujících tvrdnutí, další možností je beton ohřívat). 

Zhutnění 

Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů. 

Vzdálenost sousedních vpichů nemusí být větší než 1,4násobek viditelného poloměru 

účinnosti vibrátoru. Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby byly v celé ploše dosaženy 

požadované vlastnosti a pevnosti. To musí být provedeno tak rychle, aby došlo ke spojení 

jednotlivých vrstev. V místech změn průřezů, pracovních spár, nebo zhuštěné výztuže musí 

být zhutnění zvláště pečlivé. 

Ošetřování 

Beton se musí ošetřovat, dokud jeho pevnost nevzroste alespoň na 50 % jeho 

požadované pevnosti. Odkryté plochy tuhnoucího betonu se musí chránit před vyplavováním 

cementu (např. deštěm) a před mechanickým nebo chemickým poškozením. Beton se musí 

stále udržovat ve vlhkém stavu nejméně po dobu 7 dnů (ponecháním bednění nebo pokrytím 

povrchu parotěsnými plachtami a pravidelným kropením ihned po zatvrdnutí betonu natolik, 

aby se nevyplavoval cement). Pokud jsou podmínky takové, že nedochází k nadměrnému 

odpařovaní (například vlhké mlhavé počasí), není vlhčení potřebné. 
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Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud jeho povrch nenabyde 

pevnosti v tlaku. Nejvyšší teplota uvnitř betonu nesmí přesáhnout +65 °C. 

10.4 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

18) Kontrola geometrie 

Kontrola geometrické přesnosti konstrukcí dle ČSN 73 0210-2 

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí 

Tab. č. 23 Mezní odchylky rozměrů průřezu konstrukcí (v mm) 

Předmět Základní rozměr v m 

 
do 

0,12 

Nad 0,12 do 

0,25 

Nad 0,25 do 

0,5 

Nad 0,25 do 0,5 

Stěny ±4 ±6 ±8 ±10 

Stropy ±6 ±8 ±10 ±12 

Sloupy ±3 ±4 ±5 ±6 

Průvlaky, trámy ±5 ±6 ±8 ±10 

Tolerance rovinnosti rovinných ploch hodnoty v mm 

Tab. č. 24 Tolerance rovinnosti rovinných ploch hodnoty v mm 

Předmět Pro delší rozměr plochy v m 

 
do 

1,0 

Nad 1 do 4 Nad 4 do 

10 

Nad 10 do 

16 

Nad 16 

Nedokončené povrchy 

stropů 

±4 ±6 ±12 ±15 ±20 

Stěny 

s nedokončenými 

povrchy 

±6 ±12 ±15 ±20 ±25 

19) Kontrola povrchu 

Po potřebném zatvrdnutí provede stavbyvedoucí se stavebním dozorem kontrolu 

povrchu zabetonovaného stropu, kontroluje, zda není nikde vyčnívající výztuž, trhliny a 

rovinatost povrchu. 

10.5 TABULKA KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PŘI PROVÁDĚNÍ 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

V příloze této práce je přiložena tabulka shrnutí všech kontrol nutných při provádění 

stropní konstrukce. 
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11.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby:  Polyfunkční dům ve Vyškově 

Účel stavby:  objekt pro bydlení a služby 

Místo stavby:  Vyškov, k.ú. Vyškov; 788571 

parcely číslo –2123/72,  2123/86   

Stavebník:  Jan Novák, Žižkova 18, Vyškov 682 01 

Projektant:  Ing. Antonín Musil, Drnovice 745, Drnovice 683 04 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 3. 4. 2018 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 14. 12. 2018 

Navržená novostavba je umístěna na pozemcích na ulici Brněnská, které jsou 

v majetku investora. Staveniště je v mírném sklonu, který se vyrovná při skrývce ornice. 

Stavba se nachází v zastavěném území. 

Řešeným objektem je polyfunkční dům o třech nadzemních podlažích a rozměrech 

30x16 m. Výška objektu je 10,3 m nad terénem. Objekt je zděný z tvárnic Porotherm a je 

zastřešený plochou jednoplášťovou střechou, stropy objektu jsou keramické skládané od 

firmy Porotherm. 

Plocha staveniště: 4 442 m2 

Zastavěná plocha: 1 465,8 m2 

Obestavěná prostor: 3 415,7 m3 

11.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

Technologický předpis řeší provedení vnitřních omítek. Na vnitřní omítky se použije 

polymercementový spojovací můstek Cemix kvůli nasákavosti a zvýšení přídržnosti a na něj 

se nanese jednovrstvá vápenocementová jádrová omítka Cemix a Cemix vápenocementová 

jemná štuková omítka.  

11.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před zahájením omítání musí být kompletně hotová hrubá stavba, dokončeny a vyzrálé 

svislé nosné konstrukce a příčky, hotové podkladní vrstvy podlah, zastropení podlaží včetně 

zastřešení stavby, provedeny veškeré instalace včetně jejich odzkoušení, hotové krabice 
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elektřiny, osazení zárubní dveří a rámů oken. Podklad pro provádění omítek musí být očištěný, 

bez prachu. Při přejímce od předchozí čety se kontroluje soulad provedené stavby 

s projektovou dokumentací. Kontroluje se pevnost a rovnost zdiva a stropu a provedení všech 

prací.  

Před prováděním vnitřních omítek musí být dokončeny hrubé instalace ÚT, vodovodu, 

nízkého napětí a plynu, osazeny zárubně, konzoly pro upevnění truhlářských výrobků. Vedení 

instalací nesmí přesahovat líc podkladových ploch. O převzetí staveniště bude sepsán protokol 

a proveden záznam do stavebního deníku.  

11.4 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

V prostoru staveniště se nachází zdroje vody, napojení na kanalizace a zdroj elektrické 

energie pro potřebu stavby. Příjezd na staveniště bude z ulice Brněnská a výjezd bude na ulici 

Cukrovarská. Staveniště bude oploceno ochranným mobilním oplocením výšky 2 m. Jako 

poslední konstrukce zhotovená před realizací stropní konstrukce bude podkladní vrstva 

podlah a hrubé instalace UT, vodovodu, NN a plynu, také výplně otvor. Také musí být 

připravena plocha pro skladování materiálu, lešení a přípojky vody pro výrobu omítek.  

11.5 MATERIÁL 

Tab. č. 25 Materiál pro etapu vnitřních omítek 

patro Stěny (m2) Stropy (m2) Celkem (m2) 

1NP 1139,32 343 1482,32 

2NP 1033,33 334 1367,33 

3NP 858,45 303 1161,45 

Celkem   4011,1 

Vrstva Vydatnost (m2) Objem 

Cemix polymercementový 

spojovací můstek 

12,5-25 160-320 ks pytlů/8 m3 

Cemix jádrová 

vápenocementová omítka 

19,5 206 ks pytlů/5,2 m3 

Cemix štuková jemná 

vápenocementová omítka  

7,5 534,8 ks pytlů/13,5 m3 

Cemix rychle tvrdnoucí lepící hmota pro upevnění elektroinstalací a rohových omítkových 

lišt pro vápenocementové omítky – množství dle potřeby  

Armovací sklotextilní síťka odolná vůči alkáliím oka cca 8 x 8 mm 

Rohová omítková lišta pozink. Ocel 2,75 m – množství dle potřeby 



98 

11.6 DOPRAVA 

Primární doprava 

Veškerý materiál pro provádění vnitřních omítek bude na stavbu dodán firmou 

Stavebniny Dek a bude dopraven nákladním automobilem s hydraulickou rukou IVECO 

ML180E28 VALNÍK. Prodejna je vzdálena do 1 km od stavby. Materiál je dodáván ve 30 kg 

pytlích na paletách nebo v sile na suché směsi.  

Dodaný materiál předává zástupce dodavatele stavbyvedoucímu, ten vše překontroluje 

a provede zápis o převzetí do stavebního deníku. 

Sekundární doprava 

Materiál po staveništi bude dopravován pomocí paletizačního vozíku nebo ručně. 

11.7 SKLADOVÁNÍ 

Materiál musí být skladován v suchých prostorách. Budeme jej skladovat přímo 

v budově na místech, kde se bude používat nebo přímo v silu na suché směsi, ve kterém bude 

přivezen. Skladovatelnost směsi je max. 6 měsíců. 

11.8 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Obecné pracovní podmínky 

Tato stavba nevyžaduje žádné speciální podmínky, práce bude prováděna podle 

projektu. Stavba se nevyskytuje v blízkosti žádného ochranného pásma. Voda a elektrická 

energie (240 V) k provozu staveniště budou odebírány ze sítí. Odvod splaškových vod ze 

staveniště bude proveden provizorním napojením na stávající městskou kanalizaci. Celý areál 

staveniště je oplocen plechovým plotem o výšce 1,8 m, vjezd na staveniště je branou z ulice 

Brněnská, brána je zabezpečená zámkem. Zároveň bude předána i přístupová cesta. Skládky 

materiálu budou umístěny uvnitř stavby. 

Hygienické podmínky jsou zajištěny přivezenými mobilními buňkami s chemickým 

WC a umývárnou. Dále je na staveništi zamykatelná buňka pro uschování nářadí. 

Omítání může být zahájeno po vyzdění příček, osazení ocelových zárubní, provedení a 

odzkoušení zabudovaných instalací. 
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Pracovní podmínky procesu 

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C, 

při teplotě nad 30 °C či velkém proudění vzduchu je nutné přijmout opatření proti rychlému 

vysychání čerstvě provedené omítky (ochrana proti přímému oslunění, pravidelné vlhčení 

omítky apod.). Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřívačů, je třeba dbát 

na dostatečné příčné větrání.  

Instruktáž pracovníků 

Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP, kde každý pracovník 

stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. Dělníci jsou povinni používat ochranné 

pomůcky, které jim dodá zaměstnavatel. 

11.9 PRACOVNÍ POSTUP  

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, 

zbavený prachu, nátěru, zbytků prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, 

suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Ložné spáry vyplněny až po 

okraj.  

Před omítáním budou fólií zakryty zárubně, okna jiné prvky, které by mohly být 

znehodnoceny během omítacích prací. Dále se na všechny rohy a okraje osadí rohové 

omítkové lišty. 

Nejdříve se provádí přednástřik Cemix polymercementový spojovací můstek (2-

4 mm). Zabezpečuje dobrou přilnavost omítek a vyrovnává rozdíly v nasákavosti podkladu. 

Musíme dodržet technologickou přestávku min. 3 dny.  

Překlady a přechody různých materiálů budou vyztuženy armovací sítí.  

Poté se nanese jádrová vápenocementová omítka Cemix v tl. 12 mm. Směs se 

připravuje pomocí míchacího a omítacího stroje přímo ze sila na suché směsi. Omítání se 

zahajuje na stropě a postupuje se směrem dolů.  

Při omítání stropu je nutno dodržet předepsanou tloušťku, jelikož při větší tloušťce by mohlo 

docházet k odpadávání směsi. V takovém případě by bylo nutné postupovat ve dvou vrstvách.  

Pro omítání horní části stěn se použije jednoduché lešení, které se bude následně přesouvat 

podle potřeby. Zbývající část stěny se bude omítat již ze země.  
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Při samotném omítání je nutné dodržet technologii a pokyny výrobce. Musí dojít i ke 

stržení (srovnání) jádrové vrstvy latí. 

Dále se provede doplnění (nához) nezaplněných míst, srovnání latí a zatření dřevěným 

hladítkem. Po zhotovení všech jádrových omítek následuje technologická pauza 7 dní. Po 

jejím uplynutí se provede jemná vápenocementová štuková omítka Cemix tl. 3 mm. Štukovou 

vrstvu nanášíme nerez hladítkem. Po zavadnutí se provede vyhlazení pomocí filcového 

hladítka. Pro případné další povrchové úpravy musíme dodržet technologickou přestávku 

7 dní. 

Stavbyvedoucí bude provádět zápis o průběhu všech prací do stavebního deníku. 

11.10 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

Všichni pracovníci musí mít odbornou kvalifikaci. Budou seznámeni s postupem prací a 

proškolení v oblasti bezpečnosti práce. Na stavbě bude vždy přítomný mistr. 

 
Tab. č. 26 Personální obsazení pro etapu vnitřních omítek 

Název počet kvalifikace  práce 

Zedník 12 Vyučení  Nahazovaní omítek 

Dělník  4 Poučení  Pomocné práce 

Vedoucí čety 1 Min. 3 roky praxe v oboru 

stavbyvedoucí 

 Dohled na postup prací 

11.11  STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 

Stroje 

Silo na suché směsi Cemix  

Míchací a omítací stroj Duomix 

Elektrické míchadlo s násadou na míchání Powerplus-powe80070 

Nářadí 

vodováha, vysouvací metr, skládací metr, olovnice, igelitová folie, dřevěné hladítko 

široké, dřevěné hladítko úzké, ocelové hladítko, hladítko filcové, stahovací latě, ocelové 

omítníky, truhlíky na maltu, pracovní lešení, vodováha, zednická štětka, zednická lžíce, 

plastový kbelík, kolečka 
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Při provádění stropu bude využito pojízdné hliníkové lešení Aluberg 770, které zajistí 

pohodlnou a bezpečnou práci ve výšce až 2 250 mm.  

Každý pracovník musí mít ochrannou přilbu, pracovní oděv včetně pracovních bot, 

pracovní rukavice. 

11.12 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Vstupní kontrola 

Bude provedena při přebírce materiálu. Zkontroluje se především množství a kvalita, 

která bude doložena certifikátem výrobce, čímž bude zajištěno užití kvalitních maltových 

směsí. Zkontroluje se vlhkost podkladu pro omítky – musí být suchý (max. vlhkost 6 %, 

v zimním období max. 4 %), prostý prachových částic a uvolněných kusů zdiva, ložné spáry 

naplněny až po okraj, nedrolící se, očištěný od případných výkvětů, nesmí být zmrzlý a 

voduodpuzující (mastný), měl by být maximálně rovinný s plně vyplněnými spárami mezi 

jednotlivými cihlami. Kontrola rovnosti se provede pomocí dvoumetrové latě s odchylkou 

max. 2 mm na 2 m, kolmost rohů. Pokud nebude splněna mezní odchylka, je třeba vyrovnat 

povrchy pomocí tmele a samonivelační stěrky. Je třeba zkontrolovat též celistvost okolních 

ploch. 

Mezioperační kontrola 

Bude zaměřena na přilnavost vrstev, rovinnost (do 5 mm/2 m délky u hrubých 

omítek), správné dávkování složek, drsnost povrchu. Zápis do stavebního deníku. 

Výstupní kontrola 

Provedené omítky budou znovu překontrolovány včetně zahlazení hran a koutů mezi 

jednotlivými plochami a rovinnosti (do 2 mm/2 m délky u hladkých omítek). Napojení 

omítání musí být neznatelné. V omítce by se po zatuhnutí neměly vyskytovat praskliny.  

O veškeré kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku se záznamem případných 

závad či jiných poznámek. 

11.13 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Veškeré práce na staveništi se musí provádět dle platných norem a předpisů. 

Bezpečnost práce musí probíhat dle zákona č. 309/2006 SB., NV 591/2006 Sb. a NV 
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362/2005 Sb. Všichni pracovníci a osoby vyskytující se na stavbě musí být seznámeni se 

zvoleným pracovním postupem a bezpečností práce, která s postupem souvisí a všichni 

pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky k zajištění bezpečnosti při 

práci  

Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, která mohou vzniknout 

v průběhu prací na stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci před první pracovní směnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na 

staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. Všechny protokoly 

budou uschovány. 

Tab. č. 27 Tabulky BOZP při etapě vnitřních omítek 

Možné riziko  Opatření 

Nářadí 

Sečné, řezné, bodné a tržné rány, podlitiny, 

zhmožděniny 

Používání nepoškozeného a vhodného druhu 

a typu nářadí a ochranného oděvu, pohyb 

ostrých nářadí směrem od těla 

Vyklouznutí nářadí z ruky nebo pádem Vyloučení práce nad hlavou zvýšením 

pracovního místa, udržovaní čistých rukojetí, 

neukládat nářadí k volným okrajům, při práci 

ve výškách nářadí zajištovat 

Zasažení pracovníka zdržující ho se 

v nebezpečné blízkosti nářadí 

Udržovaní dostatečné a bezpečné vzdálenosti 

mezi pracovníky  

Míchaní omítky 

Zranění očí odstřikující směsí Správně provedené mísení pomocí přístroje 

k tomu určeného. Používání ochranných 

pomůcek. 

Práce na lešení 

Pád pracovníka z výšky, pád vratkých 

předmětů a konstrukcí z výšky. 

Zajištění dostatečné únosnosti, pevnosti a 

stability konstrukcí pro práce ve výškách, 

zajištění kolektivního nebo osobního jištění, 

zákaz používat vratkých a nevhodných 
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předmětů pro zvyšování pracovního místa. 

Ztráta únosnosti a prostorové tuhosti podpěrných konstrukcí 

Zajištění dostatečné únosnosti, pevnosti a 

stability konstrukcí pro práce ve výškách, 

správné provedení podpěrné konstrukce. 

 

Pád předmětu či materiálu z výšky na pracovníka 

Vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 

místem práce ve výšce, vyloučení práce dvou 

pracovníků nad sebou, bezpečné ukládaní a 

jištění nářadí. 

 

Povrch nášlapné, vodorovné konstrukce 

Zakopnutí, uklouznutí, pád, podvrtnutí nohy, 

propíchnutí boty ostrým předmětem. 

Čištění pracovních ploch, udržovaní volných 

komunikací a průchodů bez překážek, 

vhodná pracovní obuv 

Elektrické zařízení 

Záměna fázového a ochranného vodiče, 

neodborné připojení a opravy přívodu el., 

používání porušené prodlužovací šňůry, 

nerespektování barevného označení vodičů. 

Šetrné a odborné zacházení s kabely, zákaz 

vedení elektrických přívodních kabelů po 

komunikaci bez ochrany, zabezpečení kabelů 

proti mechanickému poškození. 

Nahodilý dotyk osob s částmi kabelů, které 

jsou pod napětím. 

Vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník 

dostal do styku s napětím. 

Vytržení přívodní šňůry. Spoje přívodních kabelů nenamáhat tahem. 

Porušení izolace přívodů, prodření, 

proseknutí a poškození izolace pod napětím 

Výchozí pravidelné revize, pravidelný 

odborný dohled elektrikářem, měření 

izolačního odporu, zákaz omotávaní el. 

kabelů kolem lešení. 
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11.14 EKOLOGIE 

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Práce nebude 

mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad vzniklý během pracovních činností bude 

umístěn do připraveného kontejneru a po naplnění kontejneru bude odvezen na skládku. 

Při nakládání s odpady je nutno se řídit zákonem 185/2001 a 381/2001. 

Tab. č. 28 Přehled odpadů, které vznikají během etapy vnitřních omítek 

kód odpadu kategorie odpadu popis nakládání 

s odpadem 

170103 O Sádrová stavební hmota 3 

170107 O Směsi odd frakce bet., cihel, keramiky 3 

170201 O Dřevo 5 

170203 O Plasty 4 

170405 O Železo a ocel 4 

170407 O Směsné kovy 4 

170901 O Směsné stavební a demoliční odpady 1 

030105 O Piliny, hobliny, odřezky dřeva, 

dřevotřískové desky 

5 

150101 O Papírový obal 4 

150102 O Plastový obal 4 

150103 O Dřevěný obal 5 

150106 O Směsný obal 5 

200301 O Směsný komunální odpad 5 

1- odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k recyklaci 

2- odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z recyklace (obsahující nebezpečné látky) 

3- odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

4- odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

5- odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO 

6- odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
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12.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby:  Polyfunkční dům ve Vyškově 

Účel stavby:  objekt pro bydlení a služby 

Místo stavby:  Vyškov, k.ú. Vyškov; 788571 

parcely číslo –2123/72, 2123/86   

Stavebník:  Jan Novák, Žižkova 18, Vyškov 682 01 

Projektant:  Ing. Antonín Musil, Drnovice 745, Drnovice 683 04 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 3. 4. 2018 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 14. 12. 2018 

Navržená novostavba je umístěna na pozemcích na ulici Brněnská, které jsou 

v majetku investora. Staveniště je v mírném sklonu, který se vyrovná při skrývce ornice. 

Stavba se nachází v zastavěném území. 

Řešeným objektem je polyfunkční dům o třech nadzemních podlažích a rozměrech 

30x16m. Výška objektu je 10,3 m nad terénem. Objekt je zděný z tvárnic Porotherm a je 

zastřešený plochou jednoplášťovou střechou, stropy objektu jsou keramické skládané od 

firmy Porotherm. 

Plocha staveniště: 4 442 m2 

Zastavěná plocha: 1 465,8 m2 

Obestavěný prostor: 3 415,7 m3 

12.2 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 

Technologický předpis řeší provedení podlah. V objektu polyfunkčního domu bude 

provedena v místnostech provozu, kuchyní, koupelny, WC a schodišťového prostoru 

keramická dlažba. Bude použito dlaždic vyráběné firmou RAKO a.s. Rakovník, v ostatních 

místnostech (obývacích a společenských) bude provedena laminátová podlaha od firmy 

Berger.  

12.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště převezme vedoucí pracovní čety od stavbyvedoucího. Součástí převzetí bude 

zápis stavbyvedoucího do stavebního deníku. Stavbyvedoucí provede kontrolu stávajících 
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konstrukcí (kontrola rovinnosti stropu). Před prováděním kladečských prací musí být 

dokončeny předchozí procesy tak, aby práce mohly plynule navazovat. 

- osazení dveřních ocelových zárubní 

- dokončení vnitřních omítek 

- provedení instalací 

- provedení podkladních betonů v dostatečném předstihu  

- řádné očištění styčných předmětů 

- označení povrchu podlahy váhorysem 

- podkladní betony od dilatovány od nosných stěn.  

12.4 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

V prostoru staveniště se nachází zdroje vody, napojení na kanalizace a zdroj elektrické 

energie pro potřebu stavby. Příjezd na staveniště bude z ulice Brněnská a výjezd bude na ulici 

Cukrovarská. Staveniště bude oploceno ochranným mobilním oplocením výšky 2 m. Jako 

poslední konstrukce zhotovená před realizací podlah bude dokončení omítek a instalace UT, 

vodovodu, NN a plynu, také výplně otvor. Také musí být připravena plocha pro skladování 

materiálu.  

12.5 MATERIÁL 

Keramická dlažba 

Dlaždice budou lepeny do cementového lepidla Den Braven. Pod tmel bude nanesena 

vyrovnávací samonivelační vrstva na bázi síranu vápenatého od firmy Cemix tl. 6 mm.  

     1NP 297,8 m2 

     2NP 137,74 m2 

     3NP 120,72 m2 

Celkem 556,3 m2 

 Spotřeba cement.  Lepidla je 2,5 kg/m2 bude potřeba 56 pytlů 

Spotřeba licí stěrky je cca 17,5 kg/m2 na 10 mm bude potřeba 390 pytlů/10 m3 

Dlaždice Rako Random 600 x 600 mm bude potřeba cca 1 700 ks  

(včetně prořezů 10 %) 
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Laminátová podlaha 

Podklad pod laminátovou podlahu Berger Pergo typ jasan budou mirelonové desky tl. 

5 mm pod kterými bude nanesena vyrovnávací samonivelační vrstva Anhydridu od firmy 

Cemix tl. 36 mm.  

1NP  73,6 m2 

2NP  208,8 m2 

3NP  193,28 m2 

Celkem 475,7 m2 

Podklad mirelon role 20 x 1,2 m bude potřeba 22 rolí (včetně prořezů 10 %) 

Spotřeba licí stěrky je cca 18 kg/m2 na 10 mm bude potřeba 1 000 pytlů/25 m3 

Lam podlaha Berger pergo jasan spotřeba 1,368 m2/bal. bude potřeba cca 382 bal. 

(včetně prořezů 10 %) 

Cemix rychle tvrdnoucí lepící hmota pro upevnění elektroinstalací a rohových omítkových 

lišt pro vápenocementové omítky – množství dle potřeby  

Armovací sklotextilní síťka odolná vůči alkáliím oka cca 8 x 8 mm 

Rohová omítková lišta pozinkovaná ocel 2,75 m – množství dle potřeby 

12.6 DOPRAVA 

Primární doprava 

Veškerý materiál pro provádění vnitřních omítek bude na stavbu dodán firmou 

Stavebniny Dek a bude dopraven nákladním automobilem s hydraulickou rukou IVECO 

ML180E28 VALNÍK. Prodejna je vzdálena do 1 km od stavby.  

Bude probíhat na nevratných paletách dodávaných přímo výrobcem   

- desky musí být řádně podepřeny, aby nedošlo k jejich prohnutí 

- musí být uloženy ve vodorovné poloze a chráněny před průsakem vody 

Dlaždice budou uloženy do papírových krabic, které budou kladeny svisle lícní 

plochou k sobě. Maltová vyrovnávací licí vrstva a lepící tmel bude na staveniště dopravena 

jako suchá směs, balena v pytlích o hmotnosti 25 kg, budou umístěny v suchých, čistých a 

uzamykatelných skladech 
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Dodaný materiál předává zástupce dodavatele stavbyvedoucímu, ten vše překontroluje 

a provede zápis o převzetí do stavebního deníku. 

Sekundární doprava 

Materiál po staveništi bude dopravován pomocí paletizačního vozíku, koleček nebo 

ručně. 

12.7 SKLADOVÁNÍ 

Materiál musí být skladován v suchých prostorách. Budeme jej skladovat přímo 

v budově na místech, kde se bude používat. Skladovatelnost směsi je max. 6 měsíců. 

12.8 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Obecné pracovní podmínky 

K veškerému styku se staveništěm slouží přilehlá místní komunikace. Dodávka 

elektřiny je zajištěna investorem z již hotových elektrických rozvodů uvnitř objektu. Dodávka 

vody je zajištěna investorem z provizorního vývodu ve vodoměrné šachtě v blízkosti stavby.  

Protože práce budou probíhat pouze ve dne, nebude potřeba umělého osvětlení. 

Pracovní podmínky procesu 

Práce započnou v létě. Teploty vzduchu by se vzhledem k ročnímu období měla 

pohybovat okolo 20 °C. Při lepení dlažby nesmí teplota vzduchu ani podkladu klesnout pod 

5 °C. V případě potřeby bude nutné místnost vytápět. Vytápění zajistí investor elektrickým 

radiátorem. 

Při provádění prací v interiéru není nutné v případě zhoršených povětrnostních 

podmínek tyto práce přerušovat. 

Instruktáž pracovníků 

Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP, kde každý pracovník 

stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. Dělníci jsou povinni používat ochranné 

pomůcky, které jim dodá zaměstnavatel. 
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12.9 PRACOVNÍ POSTUP  

Keramická dlažba 

Dostatečně zatvrdlý povrch nosné konstrukce se očistí a zamete. Poté se kladou 

jednotlivé izolační vrstvy, viz. skladba podlahy. Potom na separační vrstvu PE folie nanášíme 

vrstvu cementového potěru 30 mm. Po dostatečném vytvrdnutí a vyschnutí bude nanesena 

samonivelační stěrka tl. 6 mm, aby došlo k zajištění vyrovnání všech nerovností a zároveň tak 

dojde k vytvoření dostatečně pevného podkladu na kladení dlaždic. Stěrka bude vyhlazena 

hladičkami do hladka, musí být zajištěna naprostá vodorovnost. Dále musí následovat 

dostatečná technologická přestávka (podle výrobce 4 hodiny). Po provedení licí stěrky ve 

všech místnostech bude pokládána dlažba, začátek pokládání je od místnosti, kde bylo 

zahájeno pokládání licí stěrky. Začátek pokládání je od vzdálenější stěny směrem k východu 

z místnosti. Nejprve nanášíme lepící tmel ozubenou stěrkou. Poté se dlaždice přitlačí do 

nanesené vrstvy a osadí do konečné polohy (kladením do dlažebních křížků). Dlaždice se 

pokládají po jednotlivých řádcích, při pokládání musí být zajištěna vodorovnost řádků. Po 

dodržení další technologické pauzy 1 den dlažbu vyspárujeme. Po vyspárování dlažbu 

očistíme a necháme vytuhnout. 

Plovoucí podlaha 

Technologický postup je přímo dodáván výrobcem. Vše je prováděno suchou 

technologií, takže se do objektu nevnáší žádná nadbytečná vlhkost. Na dokončenou izolaci se 

položí separační vrstva PE folie, na kterou nanášíme vyrovnávací samonivelační stěrku 

andhydridu. Ta bude nanesena v tloušťce 36 mm, aby došlo k zajištění vyrovnání všech 

nerovností a zároveň tak dojde k vytvoření dostatečně pevného podkladu. Stěrka bude 

vyhlazena hladičkami do hladka, musí být zajištěna naprostá vodorovnost. Dále musí 

následovat dostatečná technologická přestávka (podle výrobce 4 hodiny). Potom se volně 

položí separační fólie MIRELON. Poslední fází je volné položení laminátové podlahy, 

spojení je na péro a drážku a olištování stěn. U zdi je nutné dodržet odstup minimálně 10 mm 

vytvořený špalíčky. Stejně tak odstupy od pevně zabudovaných předmětů (např. topení) musí 

činit nejméně 10 mm. První řadu položíme drážkami rovně ke stěně. 

Stavbyvedoucí provede zápis o průběhu všech prací do stavebního deníku. 
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 Personální obsazení  

Všichni pracovníci musí mít odbornou kvalifikaci. Budou seznámeni s postupem prací 

a proškolení v oblasti bezpečnosti práce. Na stavbě bude vždy přítomný mistr. 

Keramická podlaha 

Tab. č. 29 Personální obsazení – keramická podlaha 

Název počet kvalifikace práce 

Obkladač 8 vyučení Pokládka dlažby 

Dělník  4 poučení Pomocné práce 

Vedoucí čety 1 Min. 3roky praxe v oboru stavbyvedoucí Dohled na postup prací 

 

Laminátová podlaha 

Tab. č. 30 Personální obsazení – laminátová podlaha 

Název počet kvalifikace práce 

pokladač 6 vyučení pokládka podlahy 

dělník  3 poučení pomocné práce 

 

12.10  STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 

Stroje 

Silo 

Elektrická míchadlo Powerplus powe 80070  

Uhlová bruska Bosch PWS 1000 kotoučem na keramické materiály 

Vysavač 

Nářadí 

vodováha, vysouvací metr, skládací metr, kladečská lžíce na maltu, ocelové hladítko, 

rovnací prkénko, gumová stěrka, vosková šňůra, kladečské kladivo, kladečské kladivo na 

sekání, štípací kleště, žíněný smeták, potahovací spárovací železo, řezačka dlaždic, váleček na 

nátěrové hmoty, ocelový příložník. 
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Každý pracovník musí mít ochrannou přilbu, pracovní oděv včetně pracovních bot, 

pracovní rukavice. 

12.11 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Vstupní kontrola 

Bude provedena při přebírce materiálu. Zkontroluje se především množství a kvalita, 

která bude doložena certifikátem výrobce. Dále kontrola rovinnosti vodorovných konstrukcí, 

vlhkost podkladu a kontrola jejich čistoty případného výskytu kazů. Kontrola kvality 

materiálu, stavebních strojů, nářadí a dopravu elektrické energie a vody pro stroje. Kontrola 

teploty pracovního prostředí +5 °C. 

Mezioperační kontrola 

Vedoucí čety provádí při každé technologické pauze kontrolu rovinnosti jednotlivých 

vrstev a jejich vlhkost, kvalitu provedení dosavadních prací, dodržování technologického 

postupu předepsaného výrobcem, jakost a kvalitu práce. Kontrola položení, šířky spár a 

návaznost na stěnové konstrukce před olištováním, dodržení dilatačních spár a průběžně 

vzhled a přímost spár. Provede se zápis do stavebního deníku. 

Výstupní kontrola 

Kontroluje se vodorovnost podlahy (2 mm/2 m), rovinnost spár, kvalita zaspárování, 

popř. mechanické poškození, vizuální kontrola podlahy. O veškeré kontrole bude proveden 

zápis do stavebního deníku se záznamem případných závad či jiných poznámek. 

12.12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Veškeré práce na staveništi se musí provádět dle platných norem a předpisů. 

Bezpečnost práce musí probíhat dle zákona č. 309/2006 SB., NV 591/2006 Sb. a NV 

362/2005 Sb. Všichni pracovníci a osoby vyskytující se na stavbě musí být seznámeni se 

zvoleným pracovním postupem a bezpečností práce, která s postupem souvisí a všichni 

pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky k zajištění bezpečnosti při 

práci. 

Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, která mohou vzniknout 

v průběhu prací na stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a 
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ochraně zdraví při práci před první pracovní směnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na 

staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. Všechny protokoly 

budou uschovány. 

Tab. č. 31 Tabulky BOZP při etapě podlah 

Možné riziko  opatření 

Míchaní licí stěrky a lepidla 

Zranění očí odstřikující směsí. Správně prováděné mísení pomocí přístroje 

k tomu určeného. Používání ochranných 

pomůcek. 

Nářadí 

Sečné, řezné, bodné a tržné rány, podlitiny, 

zhmožděniny. 

Používání nepoškozeného a vhodného druhu 

a typu nářadí a ochranného oděvu, pohyb 

ostrých nářadí směrem od těla. 

Vyklouznutí nářadí z ruky nebo pádem. Vyloučení práce nad hlavou zvýšením 

pracovního místa, udržovaní čistých rukojetí, 

neukládat nářadí k volným okrajům, při práci 

ve výškách nářadí zajištovat. 

Zasažení pracovníka zdržujícího se 

v nebezpečné blízkosti nářadí. 

Udržovaní dostatečné a bezpečné vzdálenosti 

mezi pracovníky. 

Povrch nášlapné, vodorovné konstrukce 

Zakopnutí, uklouznutí, pád, podvrtnutí nohy, 

propíchnutí boty ostrým předmětem. 

Čištění pracovních ploch, udržovaní volných 

komunikací a průchodů bez překážek, 

vhodná pracovní obuv. 

Elektrické zařízení 

Záměna fázového a ochranného vodiče, 

neodborné připojení a opravy přívodu el., 

používání porušené prodlužovací šňůry, 

nerespektování barevného označení vodičů. 

Šetrné a odborné zacházení s kabely, zákaz 

vedení elektrických přívodních kabelů po 

komunikaci bez ochrany, zabezpečení kabelů 

proti mechanickému poškození. 

Nahodilý dotyk osob s částmi kabelů, které 

jsou pod napětím. 

Vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník 

dostal do styku s napětím. 
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Vytržení přívodní šňůry. Spoje přívodních kabelů nenamáhat tahem. 

Porušení izolace přívodů, prodření, 

proseknutí a poškození izolace pod napětím. 

Výchozí pravidelné revize, pravidelný 

odborný dohled elektrikářem. 

  

Ekologie 

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Práce nebude 

mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad vzniklý během pracovních činností bude 

umístěn do připraveného kontejneru a po naplnění kontejneru bude odvezen na skládku. 

Při nakládání s odpady je nutno se řídit zákonem 185/2001 a 381/2001. 
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Tab. č. 32 Přehled odpadů, které vznikají při etapě podlah 

Kód odpadu kategorie odpadu popis nakládání s odpadem 

170103 O Sádrová stavební hmota 3 

170107 O Směsi odd frakce bet., cihel, 

keramiky 

3 

170201 O Dřevo 5 

170203 O Plasty 4 

170405 O Železo a ocel 4 

170407 O Směsné kovy 4 

170901 O Směsné stavební a 

demoliční odpady 

1 

030105 O Piliny, hobliny, odřezky 

dřeva, dřevotřískové desky 

5 

150101 O Papírový obal 4 

150102 O Plastový obal 4 

150103 O Dřevěný obal 5 

150106 O Směsný obal 5 

200301 O Směsný komunální odpad 5 

 

1- odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k recyklaci 

2- odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z recyklace (obsahující nebezpečné látky) 

3- odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

4- odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

5- odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO 

6- odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
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Položkový rozpočet byl zpracován pro hlavní stavební objekt, a to v programu 

BuildPowerS a je přiložen v příloze této práce. 
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14.1 OBECNÉ PODMÍNKY 

Zpevněná plocha přiléhající k hlavnímu objektu SO01 zahrnuje objekt SO02 

příjezdovou komunikaci a parkoviště SO03, chodník pro pěší a SO04 zpevněnou plochu pro 

komunální odpad. Plocha parkoviště bude zároveň umožňovat příjezd vozidel hasičské 

záchranné služby. Při realizaci výstavby výše uvedených stavebních objektů je nutné využít 

dopravně – inženýrská opatření (DIO), jelikož realizace ovlivní okolní dopravu přes 

přístupové komunikace a také pěší komunikaci na severní straně pozemku. U DIO se v tomto 

případě jedná o stálé vodorovné i svislé dopravní značení, které bude sloužit pro 

informovanost a zaopatření především pro okolí stavby. Výkresová dokumentace je vytvořena 

jako kompletní dílo, tzn., že je zhotovena úvodní strana, kde se nachází informace o projektu, 

legenda, situace širších vztahů, a především razítka pro souhlasné vyjádření příslušných 

orgánů. Další strany PD jsou už pouze situace PDZ (přechodné dopravní značení), které bude 

nutné při realizaci. 

Legislativa 

Umístění svislých dopravních značek vychází z TP 65 „Zásady pro dopravní značení 

na pozemních komunikacích “ – schválené MD ČR pod č. j. 532/2013–120 – STSP/1 ze dne 

31. 7. 2013, s účinností od 1. 8. 2013. 

Návrh vodorovného dopravního značení je zpracován na základě TP 133 „Zásad pro 

vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích “ – schválené MD ČR pod č. j. 

538/2013 – 120 - STSP/1 ze dne 31. 7. 2013, s účinností od 1. 8. 2013. 

 Stavební objekt zahrnuje veškerá opatření regulující dopravu na přeložce silnice I/34 

v průběhu a po dokončení výstavby. 

„Zásady pro dopravní značení“ stanovují podrobnosti o užití, provedení a umisťování 

dopravních značek a vybraných dopravních zařízení na pozemních komunikacích. Vycházejí 

ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Poslední změny provedeny vyhláškou č. 290/2011 Sb. k 4. 10. 2011. VDZ bude dle 

podnikového standardu PPK VZ (požadavky na provedení a kvalitu VZ).  
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14.2 POSTUP SCHVALOVÁNÍ 

Aby výše uvedené pracovní činnosti a DIO mohly být zrealizováno je nutné tyto práce 

odsouhlasit od dotčených a správních orgánů. Proto je níže uveden postup, který bude muset 

být podstoupen. 

1) Souhlasné vyjádření na dopravním inspektorátu PČR – dopravní inspektor PČR musí 

odsouhlasit, popř. navrhnout lepší řešení DIO dle technických předpisů, a to především dle 

„TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a „TP 65 zásady pro 

dopravní značení na pozemních komunikacích“. 

2) Souhlas vlastníka/provozovatele komunikace – v tomto případě se jedná o SUS JMK 

Vyškov, které vydají souhlas o zásahu do pozemního tělesa a podmínky následné nápravy do 

požadovaného stavu. 

3) Stanovení přechodné úpravy provozu na PK na Městském úřadě ve Vyškově na odboru 

dopravy– příslušný úřad stanoví a ověří, zda je DIO realizovatelné, a vydá „Stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací“. Toto stanovení je nutná součást všech 

potřebných dokumentů pro žádosti o zvláštní užívání komunikace (ZUK), na které bude 

vydáno rozhodnutí. 

14.3 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Veškeré stavební práce budou realizovány uvnitř staveniště a nebude tím přímo 

dotčena doprava a okolí stavby. Vjezd na staveniště bude z ulice Brněnská a výjezd bude na 

ulici Cukrovarská. V tomto případě je pouze nutná informovanost o výjezdech staveništní 

dopravy. Výkres přechodného dopravního značení tedy ukazuje umístění oznamujících a 

výstražných značek během výstavby v okolí staveniště. Při realizaci napojení na inženýrské 

sítě bude nutné část chodníku uzavřít a vytvořit buď obchůzné místo nebo koridor pro pěší 

vedle stavebního místa.  
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Tab. č. 33 Nacenění přechodného dopravního značení 

Značka počet Nabídková cena  

IP22 3x 9450 Kč 

B24a 2x 4300 Kč 

B24b 2x 4300 Kč 

P6 2x 4300 Kč 

B1 a E13 2x 8300 Kč 

A22 a E13 2x 8300 Kč 

Celková cena za přechodné dopravní značení je 38 950 Kč. 

14.4 STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Výkres stálého dopravního značení ukazuje svislé a vodorovné značení na parkovišti 

včetně vyznačení místa pro komunální odpad, stání pro zásah HZS, reserve pro uživatele bytů 

a tělesně postižené. Jelikož není komunikace dotčena vysokou frekvencí vozidel a rozhledová 

vzdálenost je díky rovné komunikaci dobrá, není nutné realizovat opatření pro zlepšení 

rozhledového úhlu (např. silničním zrcadlem). 

 

SVISLÉ DOPRAVÍ ZNAČKY 

Provedení a umístění dopravních značek je zřejmé ze situací zpracovaných v měřítku 

1: 1000. Navržené dopravní značení odpovídá ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a vyhlášce MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 

komunikacích. Navržené provedení značek odpovídá ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní 

značky – část 1: Stálé dopravní značky, včetně národní přílohy NA 1. 

Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek o 

průměru 60 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazené budou do demontovatelných 

kotevních patek. Kotevní patky budou z Al slitiny. Kotevní patky mají betonový základ z 

prostého betonu. Nosná konstrukce pro osazení velkoplošných značek o rozměru 1000 x 1500 

mm a směrových značek o rozměrech 2 x 1350/1100 x 500 mm bude tvořena dvěma sloupky. 
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Rozměry základových patek jsou minimálně 500 x 500 x 700 mm (š/d/h) pro jeden sloupek. 

V případě užití dvou sloupků je vzájemná rozteč sloupků v intervalu 300–450 mm. Tomu je 

přizpůsobena i šířka základu 900 x 500 x 700 mm. Základ je proveden z prostého betonu tř. C 

25/30 – XF 4. 

Minimální vodorovná vzdálenost dopravní značky od hrany zpevnění je 500 mm, max. 

2000 mm. Hrana vodicích desek je vzdálena od jízdních pruhů 250 mm. Spodní okraj spodní 

značky je minimálně 1200 mm nad vozovkou. 

Dopravní značky budou provedeny z pozinkovaného plechu lisované s dvojitým 

ohybem po celém obvodu včetně rohů.  Spojovací materiál bude z nekorodujícího materiálu.  

Všechny značky do rozměru 1000 x 1500 mm musí z hlediska TP 118 splňovat požadavky 

pro zařazení do třídy 2 a zhotovitel musí doložit jejich schválení pro užívání na 

komunikacích.  

Pro výrobu dopravních značek lze použít pouze takové retroreflexní folie, které jsou 

obsaženy v katalogu retroreflexních folií schválených MSD ČR. 

Dopravní značky se provedou z folie třídy 2. Dle TP musí být u značek se 

žlutozeleným fluorescenčním podkladem činná plocha zvýrazněné značky z retroreflexního 

materiálu tř. 3.  Veškeré symboly, okraje, šipky, písmo atd. budou z folie řezány strojně. 

Tvar kruhových, trojúhelníkových, čtvercových a malých obdélníkových značek se 

provede v souladu se vzorovými listy staveb PK VL6 Vybavení pozemních komunikací, část 

6.1. Svislé dopravní značky (vydalo MSDČR – OPK) a značky budou provedeny sítotiskem. 

Folie třídy 2 musí mít minimálně stejné vlastnosti a kvalitu jako folie 3M HI. 

Dopravní značení na silnicích I. třídy musí podle podnikového standardu PPK SZ  

(požadavky na provedení a kvalitu svislého značení) být minimálně z fólie třídy 2. 

Při osazení značek na 2 sloupky bude vzdálenost sloupků jednotná. 
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Tab. č. 34 Nacenění stálého svislého dopravního značení 

Položka počet Nabídková cena 

Patka  4x 2000 Kč 

Sloupek 2,5 m 4x 480 Kč 

IP11a 1x 1080 Kč 

IP12 2x 2160 Kč 

E13 1x 850 Kč 

E8d 2x 780 Kč 

P4 1x 1080 Kč 

Celková cena za svislé stále dopravní značení bude 8430 Kč 

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Popis a kvalita vodorovného dopravního značení 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno nejprve barvou na asfalt a později plastové s 

reflexní úpravou z materiálů s dlouhodobou účinností – dvousložkový plast. Bude použita 

výhradně barva bílá. Provedení musí odpovídat ČSN 73 70 10, EN 1436 Vodorovné dopravní 

značení požadavky na dopravní značení. Použitá barva musí odpovídat „Katalogu hmot pro 

vodorovné dopravní značky“ schváleného MD ČR platného pro dané období. 

 

Tab. č. 35 Nacenění stálého vodorovného dopravního značení 

položka Počet  Nabídková cena 

V10b (0,125) 25x 37500 Kč 

V10f 4x 5000 Kč 

Celková cena vodorovného dopravního značení je 42 500 Kč. 
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15 ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se snažil navrhnout co nejefektivnější postup výstavby 

zvoleného objektu, kterým byl polyfunkční dům ve Vyškově. Jednalo se pouze o fiktivní 

projekt, jelikož jsem převzal projektovou dokumentaci ze starší diplomové práce na oboru 

pozemního stavitelství. Přesto byl dostatečný pro moje zadaní a vypracovaní podrobného 

návrhu postupu výstavby při dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a třetích osob. 

V dílčích kapitolách jsem se zabýval popisem jednotlivých stavebních etap na hlavním 

objektu a jeho časovým a finančním plánem včetně položkového rozpočtu. Také několika 

technologickými předpisy pro etapy skládaného stropu, vnitřních omítek a provádění podlah. 

V jedné kapitole jsem provedl návrh nejdůležitějších stavebních strojů a nářadí včetně 

finančního posouzení zařízení staveniště. Zjistil jsem, že pro tuto menší stavbu bude finančně 

výhodnější využít pronájmu autojeřábu a oplocení staveniště je výhodnější zakoupit než 

pronajímat. Jako doplňkové zadaní jsem si vybral vyhotovení projektu dopravního značení, 

které rozděluji na přechodné dopravní značení během výstavby a stále dopravní značení, které 

bude součástí přiléhajícího parkoviště.  

Při zpracování diplomové práce jsem získal mnoho nových zkušenosti při zpracování 

kompletního technologického projektu takového rozsahu. Jsem rád za nově nabyté zkušenosti 

o postupech výstavby, které budu moct využít v pozdější praxi. 
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