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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 

 

Tato bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby 

bytového domu Francouzská v Brně. Bytový dům má 7.NP.  Jelikož je zájmová 

lokalita umístěna ve značně svažitém terénu směrem k ulici Francouzská, je 1.NP 

umístěno částečně pod terénem. Nosný systém je tvořen převážně obvodovými 

stěnami, vnitřními příčnými a podélnými stěnami z keramických tvárnic Porotherm. 

Příčné a podélné vnitřní nosné stěny v 1.NP, 2.NP a částečně i v 3.NP, jsou 

provedeny z šalovacích cihel Supertherm, tyto tvarovky budou zality betonem. 

Stropní konstrukce jsou provedeny jako železobetonové monoliticky spojité křížem 

vyztužené desky. Schodiště je řešeno jako železobetonové monolitické. Stavebně 

technologická studie hrubé vrchní stavby obsahuje technickou zprávu, technologický 

postup stropních konstrukcí, plán dopravních tras, kontrolní a zkušební plán, časový 

plán, finanční náročnost, řešení organizace výstavby, strojní sestavu a bezpečnost 

práce. 

 

 

This bachelor thesis deals with construction technology procedure gross 

superstructure of an apartment block named Francouzská in Brno. An apartment 

block  has 7 floors. First floor is located partially below ground, becouse  lobby area 

is  located in very steep terrain towards the Francouská street. Wing unit is made up  

of mainly enclosure wall, interior transverse and longitudinal walls of the ceramic 

blocks Porotherm. Transverse and longitudinal supporting interior walls are 

produced of sheathing bricks Supertherm, which are located in 1.NP, 2.NP and 

partially in 3.NP, these blocks are sealed with concrete. Ceilings are designed as 

continuous strengthened concrete-steel monolithic desks. The staircase is designed 

as a monolithic reinforced concrete. This construction and technological study of 

gross superstructure includes technical report, technologic process of concrete-steel 

monolithic ceiling, plan routes, inspection and test plan, schedule, financial 

requirements, solution the organization of building up, assembly and machine safety. 
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Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

technologická etapa, nosný systém, šalovací cihly, keramické tvárnice, 

železobetonová monolitická stropní konstrukce, technologický postup, jakost, 

technická zpráva, zařízení staveniště, bezpečnost práce, organizace výstavby, 

rozpočet, časový plán 

 

technology procedure, wing unit, furring bricks, ceramic tile, concrete-steel 

monolithic roof, technologic process, guality, technical report, building site 

accessories, occupation safety, the organization of buiding up, budget, time-

schedule 
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Úvod 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala bytový dům Francouzská, 

technologickou etapu hrubé vrchní stavby. 

Zájmová lokalita se nachází v Brně – Zábrdovicích, na jednosměrné ulici 

Francouzská. 

Mým úkolem bylo vyřešit technologickou etapu hrubé vrchní stavby – provádění 

monolitických stropních konstrukcí, vypracovat kontrolní zkušební plán, technickou 

zprávu, vyřešit dopravní situaci v okolí zájmové lokality, navrhnout vhodné použití 

stavebních strojů, zařízení staveniště, zhotovit položkový rozpočet, časový 

harmonogram jednotlivých prací a bezpečnost práce. 

Součástí bakalářské práce je i výkresová dokumentace, která řeší problematiku 

zařízení staveniště, dopravní situaci v okolí realizovaného objektu, prokazatelnost 

využití jeřábu, schéma postupu betonáže a schéma postupu výstavby bytového 

domu. 

 

Jako podklad pro vypracování bakalářské práce byla použita projektová 

dokumentace bytového domu Francouzská, poskytnuta architektonickým ateliérem 

MIMOTO s.r.o.. 

Bakalářská práce je zpracována dle platných předpisů a norem. 
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1. Identifikace stavby 

Název stavby:       Bytový dům Francouzská 

Místo stavby:        Ulice Francouzská, Brno-město 

Přehled pozemků dotčených stavbou:     

Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se nachází 

hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 406, 407. Parcely dotčené realizací 

objektu: 218/2. 

 

Smluvní účastníci výstavby: 

Objednatel/stavebník:  Ing. Radek Němec 

U rybníka 314/8 

664 48 Moravany 

Zodpovědný zástupce:   Ing. Pavel Bedřiška 

Projektant:    MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 

Eleonory Voračické 39 

Brno, 616 00 

Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Bezpalec 

Zodpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jan Kočí 

 

Zastavěná plocha:   1272 m2 

Obestavěný prostor:  15500 m2 

Hrubá podlažní plocha:  2868 m2 

Celková užitná plocha bytů: 2533 m2 

Komerční plochy celkem: 119 m2 

Plocha pozemku:   1513 m2 

 

2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o 

stavebním pozemku a o majetkových vztazích 

Jedná se o novostavbu bytového domu na p.č. 400 a 403, katastrálního území Brno 

– Zábrdovice. Vlastníkem pozemku určeného pro realizaci dané nemovitosti je 

investor. Stavební pozemek se nachází v proluce, v zastavěném, značně svažitém 

území směrem k jednosměrné ulici Francouzská. Na pozemku, kde bude zřízena 

stavba a zařízení staveniště, je zatravněná plocha bez vzrostlé zeleně a nenachází 
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se zde žádná stavba. Ze severní strany, v těsné blízkosti, navazuje na pozemek 

parcela č. 381, kde se nachází objekt mateřské školy. Z východní strany navazuje 

parcela č. 398 a parcela č. 399, ze západní strany potom parcela č. 406 a parcela č. 

407. Na těchto parcelách se nachází stávající bytová zástavba. Z jižní strany je 

vedena, po Francouzské ulici, jediná přístupová komunikace. 

 

3. Obecný popis stavby 

3.1. Základní údaje o stavbě 

Předmětem projektu pro provedení stavby je novostavba řadového bytového domu 

na ulici Francouzská. Zájmová lokalita se nachází mezi ulicemi Francouzská a 

Merhautova, v městské části Brno-střed. Staveništěm se rozumí celá parcela č. 400, 

403, o rozloze 1272 m2. Bytový dům Francouzská bude mít 7 nadzemních podlaží, 

1.NP bude částečně pod terénem, kde bude umístěno technické zázemí objektu, 

komerční prostory a garáže. V 2.NP až 7.NP budou byty. 

Terén je v této lokalitě značně svažitý směrem k ulici Francouzská, tvar terénu byl 

částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. 

V 1.NP bude železobetonová základová deska a opěrné stěny provedeny jako  

vodonepropustná konstrukce „bílé vany“. Nosný systém bude tvořen vyzdívanými 

vnitřními příčnými a podélnými stěnami tl. 300 mm a obvodovými vyzdívanými 

stěnami tl 440 mm. Obvodové stěny budou vyzděny z tvárnic Porotherm 44 P+D, 

pevnosti P10 na maltu pevnosti v tlaku 5,0 MPa. Příčné a podélné vnitřní nosné 

stěny v 3.NP a 7.NP budou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 AKU P+D pevnosti P15 

na maltu s minimální pevností v tlaku 5,0 MPa. Příčné a podélné vnitřní nosné stěny 

v 1.NP a 2.NP a částečně i v 3.NP budou provedeny z šalovacích cihel Supertherm 

30 AKU, tyto tvarovky budou zality betonem C20/25 vhodné konzistence. 

Stropní konstrukce budou provedeny jako železobetonové a monolitické spojité 

křížem vyztužené desky. Nad 2.NP až 7.NP bude deska provedena v tl. 160 a 190 

mm, nad 1.NP bude deska provedena v tl. 220 a 300 mm. Železobetonové 

monolitické desky budou provedeny z betonu C20/25-XC1 a budou vyztuženy 

výztuží 10505 (R). 

Schodiště bude především z důvodů minimalizace kročejového hluku provedeno 

jako železobetonové monolitické.  
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Řešený objekt bude napojen na existující rozvody inženýrských sítí. Bude 

vybudována nová přípojka elektrické energie, splašková kanalizace, vodovodní 

přípojka a telekomunikační síť. V rámci realizace zemních prací budou provedeny 

staveništní přípojky vodovodu, splaškové kanalizace a vedení elektřiny. Toto je 

podrobněji popsáno v dokumentu B 1.4 – Technická zpráva zařízení staveniště a 

 B 1.2 – Zásady organizace výstavby. 

 

3.2. Základní údaje o staveništi 

Hlavní vstup na staveniště je z ulice Francouzská. Prostor navrhovaného staveniště 

je svažitý, což však eliminujeme v rámci přípravy území vyrovnáním terénu. 

V případě nedostatečně pevného podkladu, budou vytvořeny zpevněné plochy ze 

silničních panelů. 

Staveniště bude zahrnovat příjezdovou komunikaci, zpevňující plochy pod buňkami 

a skladovací místa, která budou taktéž zpevněna silničními panely. 

Pro sociální, sanitární a hygienické potřeby jsou navrženy buňky od firmy TOI TOI. 

Podrobnější detaily budou rozpracovány v samostatné technické zprávě zařízení 

staveniště B 1.4. Rozsah tohoto zařízení odpovídá podmínkám potřeb pracovníků, 

vzhledem k časovému a věcnému plánu postupu výstavby. 

Staveniště řešeného objektu bytového domu bude po celém svém obvodu 

zabezpečeno oplocením TOI TOI a to do výšky 2,2 m, s uzamykatelnou přístupovou 

bránou na staveniště, viz. B 2.3 - Výkres zařízení staveniště. 

 

3.3. Architektonické a urbanistické řešení stavby 

Architektonická studie bytové zástavby na ulici Francouzská v Brně byla zpracována 

na základě požadavků a podkladů investora. 

Vycházíme z územního plánu, který vymezuje oblast určenou k bytové výstavbě. 

Navržený bytový dům je umístěn na poměrně svažitém terénu v proluce, proto byla 

snaha o maximální využití pozemku, zejména orientaci ke světovým stranám. Je 

kladen velký důraz na zástavbu, která bude výškově, urbanisticky i architektonicky 

vhodně zapadat do charakteru okolní zástavby. 

Bytový dům je navržen členitě, z objektu vystupují balkóny a důraz je kladen na různě 

upravené povrchy a to strukturou či barvou. Hmotově jde o prokládání vertikálních a 

horizontálních objemů a jejich vzájemné posouvání, překládání a vysouvání. Mezi 
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jednotlivými hmotami ve dvorní části vznikají soukromé i veřejné prostory, které budou 

zařízeny malou architekturou, aby se zde cítili obyvatelé domu příjemně. 

Půdorysný tvar objektu a jeho osazení reaguje na stávající zástavbu v uliční frontě. 

Objekt je krytý plochou střechou. Výšková úroveň atiky je navržena v úrovni horního 

líce vikýřů osazených ve střeše sousedního bytového domu. Všechny byty jsou 

vzdušné, prosluněné a jsou rozšířeny o prostor balkónu, terasy či lodžie. 

V předloženém návrhu je 39 bytů a 40 parkovacích míst, což značí, že je pro každý 

byt vyhrazeno právě jedno parkovací místo. Je ovšem navrženo ještě dalších 5 

parkovacích míst před objektem, na ulici Francouzská. Z celkového počtu 45 

parkovacích míst budou pro parkování invalidů vymezena 3. Garážové prostory se 

budou nacházet v 1.NP, z jedné strany budou v úrovni místní komunikace na ulici 

Francouzské. Vzhledem k tomu, že se stavební parcela prudce svažuje směrem 

k uliční frontě, budou garážové prostory ve dvorní části 0,4 a 2,7 pod povrchem 

zahrady. 

Provoz v objektu je navržen jako bezbariérový. 

 

3.4. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu 

V rámci inženýrsko-geologického průzkumu byly provedeny 3 vrtané a 5 

dynamických penetrací v zájmové lokalitě. Povrch staveniště je značně svažitý. 

Nachází se zde fluviální písky s příměsí štěrku a výrazně prachovité sedimenty – 

spraše. Velmi často jsou zde zastoupeny antropogenní sedimenty. Na povrchu se 

nachází navážka, která je proměnlivá jak svým charakterem, původem, tak i 

způsobem ukládání. 

Podzemní voda byla naražena v úrovni 9,0 m pod terénem, ustálena byla v úrovni 

7,6 m pod terénem. 

V místní komunikaci se nachází vedení elektrické energie, splašková kanalizace, 

vodovodní řád, plynovodní řád NTL a sdělovací kabel O2. Přívod vody bude zajištěn 

vodovodní přípojkou z vodovodu v komunikaci. Připojení elektrické energie bude 

provedeno z podzemního vedení nízkého napětí do rozvodné skříně na pozemku, 

která bude ukončena v plastovém pilíři. V komunikaci se dále nachází plynovodní 

řád, ze kterého bude bytový dům napojen na plynové vedení. Odvedení splaškových 
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a dešťových vod z domu bude řešeno na pozemku investora, svedením do 

kanalizační šachty. Provedeme i přípojku ze sdělovacího kabelu O2. 

 

4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Provozovatelé všech inženýrských sítí vedených v řešené oblasti dodali podklady o 

umístění svých sítí. Napojení na inženýrské sítě respektuje požadavky správců sítí a 

dotčených orgánů. 

 

5. Informace o dodržení obecných požadavků na 

výstavbu 

Stavba splňuje požadavky dle vyhlášky č. 137/1998, Ministerstva pro místní rozvoj o 

obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky 501/2006,  o obecných 

požadavcích na využívání území. 

 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, 

územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací 

informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního 

zákona 

Zájmová lokalita je vyčleněna stávající územně plánovací dokumentací pro účely 

bydlení. Staveniště a zařízení staveniště bude zřízeno na k. ú. Brno – Zábrdovice na 

parcele č. 400 a 403. Lokalita pro zamýšlenou realizaci bytového domu se nachází 

ve stávající řadové zástavbě. 

Projektová dokumentace je zpracována na základě vydaného územního rozhodnutí 

a splňuje jeho podmínky. 

 

7. Věcné a časové vazby stavby na související a 

podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území 

Stavba nemá žádné věcné, ani časové vazby na související a podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území. 
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8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu 

výstavby 

Předpokládané zahájení prací technologické etapy hrubé vrchní stavby bude 

04/2013, ukončení této etapy 09/2013. Stavební etapa bude provedena 

dodavatelsky, k tomu oprávněnou stavební firmou. Stavební firma bude vybrána po 

vydání stavebního povolení ve výběrovém řízení, a to na základě zpracované 

stavební dokumentace pro provedení stavby. 

Technologická etapa hrubé vrchní stavby bude provedena v jednom celku. 

Viz. výkresová část B 2.5 – Časový harmonogram prací. 

 

9. Statické údaje o orientační hodnotě bytové stavby, 

údaje o podlahové ploše bytové budovy v m
2
 a o počtu 

bytů v bytových budovách 

Předpokládané náklady na provedení hrubé vrchní stavby bytového domu činí 

22 329 914 Kč s DPH.  

Objekt se skládá z 39 bytových jednotek, venkovního stání pro 5 osobních 

automobilů a vnitřního parkovacího stání pro 40 automobilů, z celkového počtu 45 

parkovacích míst budou 3 parkovací místa vyhraněna pro invalidy. 

Užitná plocha bytů činí 2 533 m2, zastavěná plocha 1 272 m2, celková plocha 

pozemku 1 513 m2. 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, 

předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 

příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště bytového domu Francouzská se rozkládá na stavebních parcelách  

č. 400, 403 a zaujímá plochu 1514 m2, z čehož 1272 m2 je plocha stavby. Celá 

tato plocha je majetkem firmy DeNe Group s.r.o. Staveniště je plně zařízeno pro 

výstavbu plánovaného objektu, nacházejícího se v městské části Brno – 

Zábrdovice, na ulici Francouzská. Stavba bude umístěna v proluce a po obou 

stranách k ní budou těsně přiléhat stávající bytové domy. Ze severní strany je 

budova mateřské školy, z jižní strany je staveniště ohraničeno komunikací na ulici 

Francouzská. 

Terén je v této lokalitě značně svažitý směrem k ulici Francouzská. Tvar terénu byl 

částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. 

Staveniště je po celém obvodu ohraničeno mobilním oplocením od firmy TOI TOI, 

a to do výšky 2,2m. Vjezd na staveniště bude pouze z místní komunikace na ulici 

Francouzská. 

 

2. Významné sítě technické infrastruktury 

Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních 

prací převezme vyznačení inženýrských sítí. Provozovatelé všech inženýrských 

sítí vedených v řešené oblasti dodali podklady o umístění svých sítí, jak z hlediska 

směrového, tak i hloubkového uložení. Před započetím zemních prací musí být na 

terénu zajištěno vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí s druhem 

inženýrských sítí, jejich trasami,  hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy 

musí být seznámeni všichni pracovníci, kteří budou provádět zemní práce. 

V těsné blízkosti staveniště vedou všechny sítě technické infrastruktury. 

Z veřejných inženýrských sítí se jedná o plynovodní řád, vodovodní řád, vedení 

splaškové kanalizace, vedení elektrické energie a vedení sdělovacího kabelu. 

K nově budovanému objektu budou vést všechny tyto sítě. K zařízení staveniště 

bude vést pouze elektrické vedení, splašková kanalizace a pitná voda. 
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3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a 

kanalizace 

Pro potřeby provozu staveniště budou provedeny přípojky elektřiny, splaškové 

kanalizace a přípojka vodovodu. Buňky zařízení staveniště budou napojeny na 

elektřinu, splaškovou kanalizaci a vodovod samostatně. Proto musí být 

vybudována vodovodní přípojka s vodoměrem, kanalizační přípojka s kanalizační 

šachtou a staveništní rozvaděč, ze kterého bude rozveden elektrický proud po 

staveništi. 

 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Na komunikaci, která vede na staveniště, se nachází dopravní značky, které 

omezují rychlost, upozorňují na výjezd nákladních automobilů od staveniště atd. 

Staveniště bude chráněno proti vniknutí mobilním oplocením od firmy TOI TOI 

s uzamykatelnou bránou do výšky 2,2 m. Mimo pracovní dobu bude brána 

uzamčena, abychom zabránili otevření a vniknutí třetích osob na staveniště. Na 

staveništi se po celou dobu výstavby nachází věžový jeřáb, který má tzv. zakázané 

území, kde nesmí jeřábník otočit rameno. Tyto plochy jsou zakresleny – viz. B 2.3 

Výkres zařízení staveniště. 

Na vnější straně staveniště nejsou vybudovány žádné lávky nebo příkopy, tudíž 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nehrozí žádné nebezpečí. Při 

vymezení staveniště bereme ohled na okolní přilehlé prostory a snažíme se je co 

nejméně narušit. Stroje, materiály, přemisťované břemena ani dopravní prostředky 

nesmí na staveništi ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob, které se zdržují na 

staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Staveniště musí být řádně 

osvětleno. 

Provoz na staveništi se řídí platnými zákony, nařízeními vlády a vyhláškami. 

Nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, nařízení vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při nebezpečí pádu, nařízením vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších 
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požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zákonem 309/2006 Sb. Zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska 

ochrany veřejných zájmů 

Musíme zajistit plynulost provozu na přilehlé silniční komunikaci, která je 

komunikací jednosměrnou. Je zde provedena místní úprava provozu dopravními 

značkami. Provoz omezíme pouze snížením maximální povolené rychlosti 

účastníků dopravního provozu, zákazem zastavení v úseku komunikace, která 

sousedí se staveništěm a upozorněním výstrahou výjezdu vozidel ze stavby, viz. 

výkres B 2.2 - Místní vztahy dopravních tras. 

Stavební práce a ostatní činnosti budou vykonávány pouze v časovém rozmezí 

6:00-22:00 hod. Staveniště nesní svými účinky, exhalacemi, hlukem, prachem, 

otřesy či zápachem působit na okolí nepřípustně. Jestliže účinky na okolí nelze 

omezit nad nepřípustnou míru, mohou být zařízení v provozu pouze ve 

vymezeném časovém období. 

 

6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 

stávajících objektů 

Jako stávající objekty byly využity pouze inženýrské sítě a síť veřejné kanalizace. 

Dále byla využita stávající komunikace, na kterou je napojen vjezd na staveniště. 

Jako nové objekty zařízení staveniště budou vybudovány staveništní přípojky 

kanalizace, elektrické energie a vody, stavební buňky od firmy TOI TOI 

s hygienickým zázemím, kanceláře, sklady, dočasné skládky pro stavební 

materiály, TOI TOI mobilní oplocení staveniště do výšky 2,2 m s uzamykatelnou 

bránou  a betonové silniční panely, které zpevňují terén, viz. B 2.3 - Výkres 

zařízení staveniště. 

 

V místě vjezdu bude umístěna informační tabule s identifikačními údaji o 

investorovi, generálním projektantovi a generálním zhotoviteli. 
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Jelikož je staveniště svou rozlohou značně omezeno, musíme zajistit stání 

automobilů s přepravovaným materiálem na místní komunikaci, která těsně 

sousedí se staveništěm. Parkování vozidel je v tomto místě zcela zakázáno. Při 

příjezdu a odjezdu nákladních automobilů bude zajištěna bezpečnost provozu na 

komunikaci dostatečným počtem osob, které mohou krátkodobě zajistit organizaci 

dopravy na místní komunikaci, abychom se vyvarovali nebezpečným situacím. 

 

Přepravovaný materiál musí být zajištěn natolik, aby neznečišťoval dopravní 

komunikace, např. plachtami, snížením rychlosti apod. 

Veškerý nepotřebný materiál a odpad bude průběžně odvážen na recyklační 

skládky. 

Během noci bude na staveništi noční ostraha, která zajistí dohled na staveniště. 

 

7. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při výstavbě 

Všichni pracovníci, kteří se nacházejí v prostoru staveniště, musí být proškoleni o 

bezpečnosti práce a prevenci rizik.  

 

Jedná se o tyto předpisy: 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

 Nařízení vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu 

 Nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

 Zákon 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
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Zhotovitel musí vymezit pracoviště pro vykonání jednotlivých činností a prací. 

Přičemž musí postupovat dle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Za uspořádání staveniště je zodpovědný 

zhotovitel, kterému toto staveniště, případně pracoviště, bylo předáno a on jej 

převzal. V zápise o předání a převzetí ve stavebním deníku se uvedou všechny 

známé skutečnosti, které jsou důležité z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, případně na pracovišti. 

 

Po celou dobu výstavby musí být na staveništi zajištěn bezpečný stav pracovišť, 

dopravních komunikací a také musí být dodrženy požadavky na osvětlení, které 

stanoví zvláštní právní předpis. 

 

Musí být také zajištěna ochrana proti pádu, což ovlivňují zejména technické 

konstrukce, například ochranná zábradlí, ohrazení, záchytná lešení, sítě a 

dočasné stavební konstrukce, což je např. lešení či pracovní plošiny. Jako osobní 

ochranné pomůcky při práci ve výškách použijeme závěs na laně. Proti pádu 

musíme zajistit ovšem také materiál a používané pomůcky. Prostory, nad kterými 

se pracuje, a v nichž hrozí riziko pádu předmětů či osob, je nutné vždy bezpečně 

zajistit. 

 

8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při 

výstavbě 

Realizace stavby se bude řídit podle zákona č. 166/1999 Sb., o životním prostředí, 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákona 

č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále dle nařízení vlády č. 148/2006 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

  

Během výstavby musí být používané stroje a zařízení v náležitém technickém 

stavu tak, aby nedošlo k úniku ropných látek. Odpady je možno likvidovat pouze 

v zařízeních, která mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů 

do těchto provozoven musí být uschovány pro případnou kontrolu. 
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Nesmí dojít k znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo 

nedostatečným zajištěním lehkým materiálů proti odfouknutí. Stavba nesmí působit 

nepřípustně svými účinky, jako je např. hluk, exhalace, prach, otřesy či zápach, na 

okolí. Stavební suť a další staveništní odpad bude během výstavby tříděn a 

průběžně odvážen k likvidaci, o čemž bude dodavatel stavebních prací vést 

evidenci podle platných předpisů o nakládání s odpady. 

Příjezdová komunikace, vjezd a výjezd ze staveniště, musí být udržovány v čistotě. 

 

9. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících 

dílčích termínů 

Zahájení výstavby hrubé vrchní stavby bytového domu Francouzská započne 

04/2013. Jednotlivý výčet prací je uveden v pracovním harmonogramu. Termín 

ukončení veškerých stavebních prací hrubé vrchní stavby bude 09/2013. Případné 

nedodržení daných lhůt bude řešen s objednavatelem v předstihu a dle platných 

právních norem. 
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1. Obecná charakteristika 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:        Bytový dům Francouzská 

Místo stavby:         Ulice Francouzská, Brno-město 

Přehled pozemků dotčených stavbou:     

Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se nachází 

hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 406, 407. Parcely dotčené realizací 

objektů: 218/2. 

 

Smluvní účastníci výstavby: 

Objednatel/stavebník:  Ing. Radek Němec 

U rybníka 314/8 

664 48 Moravany 

Zodpovědný zástupce:   Ing. Pavel Bedřiška 

Projektant:    MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 

Eleonory Voračické 39 

Brno, 616 00 

 

Zodpovědný projektant:   Ing. Pavel Bezpalec  

Zodpovědný spolubydlící:  Ing. Jan Kočí 

 

Zastavěná plocha:   1272 m2 

Obestavěný prostor:  15500 m2 

 

1.2. Obecný popis stavby 

1.2.1.  Základní údaje o stavbě 

Bytový dům Francouzská bude mít 7 nadzemních podlaží. 1.NP bude částečně pod 

terénem, kde bude umístěno technické zázemí objektu, komerční prostory a garáže. 

V 2.NP až 7.NP budou byty. 

Terén v zájmové lokalitě je značně svažitý směrem k ulici Francouzská, tvar terénu 

byl částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. 

V 1.NP bude železobetonová základová deska a opěrné stěny provedeny jako  

vodonepropustná konstrukce „bílé vany“. Nosný systém bude tvořen vyzdívanými 
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vnitřními příčnými a podélnými stěnami tl. 300 mm a obvodovými vyzdívanými 

stěnami tl 440 mm. Příčné a podélné vnitřní nosné stěny v 3.NP a 7.NP budou 

vyzděny z tvárnic tl. 300 mm. Příčné a podélné vnitřní nosné stěny v 1.NP a 2.NP a 

částečně i v 3.NP budou provedeny z šalovacích cihel tl. 300 mm. Stropní 

konstrukce budou provedeny jako železobetonové a monolitické spojité křížem 

vyztužené desky. Schodiště bude provedeno jako železobetonové monolitické. 

Dopravní dostupnost je pouze ze západní strany, z jednosměrné ulice Francouzská. 

 

2. Problematika trasy 

Řešení problematiky tras vyplývá z kontextu dopravy strojů velkých rozměrů na 

místo stavby.  

Z těch nejproblematičtějších byly vybrány: 

- Tahač Iveco Trakker AD 410T41 – 8x4, za který bude připevněn 

samostavitelný věžový jeřáb 71K 

 

Nejvytíženější vozidlo bude: 

- Tatra T 810 – 1R1R26/351 

- Autodomíchávač Schwing AM9C 

 

2.1. Komunikace pro příjezd na staveniště 

Řešenou oblast tvoří ucelený a utvořený systém místních komunikací, který 

navazuje na jednosměrnou ulici Francouzská.  Staveniště má pouze jeden vjezd a 

jeden výjezd ze staveniště. Místní komunikace v oblasti jsou řešeny s odděleným 

provozem vozidel a chodců. Stísněné podmínky v zástavbě stěžují průjezd velkých 

vozidel. Byla navržena tedy taková opatření, která povedou ke splnění všech 

požadavků pro místní dopravu. 

Dopravní trasa je pouze z jednoho směru a proto je primární.  

 

2.1.1. Primární doprava 

Primární doprava se nachází přímo v části Brno - město, po silnicích II. třídy. Vede 

z městského okruhu Koliště, po ulici Milady Horákové a nakonec po jednosměrné 

ulici Francouzská. Jelikož je to jediná příjezdová cesta ke staveništi, bude se po ní 

dovážet veškerý materiál a stroje, které budou potřeba pro realizaci stavby. Tuto 
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trasu budou využívat především tatry pro dovoz materiálu, autodomíchávače 

dovážející čerstvý beton, ale také touto trasou musí být dopraven věžový jeřáb. 

Nachází se zde 4 kritické body, které jsou zakresleny ve výkrese B 2.1 - Širší 

vztahy dopravních tras. Body jsou kontrolovány s ohledem na poloměr zatáček a 

schopnost strojů bezproblémově projet. 

 

Kritické body: 

1. bod zájmu – výjezd ze staveniště, poloměr při najíždění je 5,1 m 

2. bod zájmu – napojení z ulice Milady Horákové na ulici Francouzskou, 

poloměr při najíždění je 5,8 m 

3. bod zájmu – světelná křižovatka spojující ulici Koliště a ulici Milady 

Horákové, poloměr při najíždění je 15,8 m 

4. bod zájmu – napojení z ulice Francouzská na ulici Cejl, poloměr při 

najíždění je 5,8 m, či ul. Vranovská poloměr při najíždění je 6,2 m 

 

Všechny tyto poloměry při najíždění vyhoví. 

 

 

3. Dopravní značení v blízkosti objektu 

 

                        

Přikázaný směr jízdy              Přikázaný směr jízdy               Přikázaný směr jízdy 

  přímo           přímo a vpravo        přímo a vlevo 
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Zákaz vjezdu všech vozidel         Zákaz zastavení                 Slepá pozemní  

                   komunikace 

 

 

                          

Nejvyšší povolená rychlost     Konec nejvyšší povolené        Jiná nebezpečí 

(je max. 30 nebo                       rychlosti          Výjezd vozidel ze stavby 

50 km/hod.) 

 

 

4. Zvláštní opatření a vyhlášky 

4.1. Nadměrná doprava 

Za nadměrnou dopravu považujeme samostavitelný věžový jeřáb, který váží  45,78 

tun. 

Povolení a zajištění takto nadměrné dopravy je velice složité a je nutné zajistit 

potřebné oprávnění od dotčených orgánů, jako je ministerstvo dopravy, ředitelství 

silnic a dálnic či živnostenský list na danou činnost. Musíme zajistit, aby se 

vyhovělo všem daným nařízením a zákonům. 
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Sbírka zákonů č. 104/1997 

§ 40 

Zvláštní užívání komunikací 

(k § 25 odst. 7 zákona) 

 

 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu 

správnímu úřadu ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být 

zvláštní užívání komunikace povoleno. Pokud jsou takovýmto důvodem 

stavební práce, předkládá žádost zhotovitel. 

 

 Žádost o povolení zvláštního užívání obsahuje: 

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat 

b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným 

uvedením časového rozvrhu přepravy 

c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, kterých bude při přepravě 

využito 

d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, 

rozměr, huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr 

otáčení vozidla nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější 

poloměr otáčení 

e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s označením rozměrů a umístění 

nákladu 

 

 Přepravy o celkové hmotnosti vyšší než 60 tun nebo nadměrných rozměrů 

lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel prokáže, že není reálné snížit 

hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiný způsobu přepravy. Dále 

musí prokázat, že zatížitelnost mostů a únosnost vozovek ověřené 

statickým posouzením umožní realizaci přepravy. 

 

 V povolení může být dále žadateli nařízeno, aby písemně oznámil všem 

dotčeným správním úřadům a vlastníkům nemovitosti provedení nezbytných 

stavebních a jiných úprav. V oznámení žadatel uvede dobu provedení, 

místo, účel, rozsah a jednoduchý technický popis těchto úprav.  
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 Pokud by mělo být zvláštní užívání časově nebo místně rozšířeno oproti již 

vydanému povolení, musí být podána nová žádost. 

 

Největší povolená hmotnost silničních vozidel, při využití jízdních souprav, nesmí 

překročit hranici 48,0 tun. Jelikož je pro nás tato hranice limitní, doporučuji zajistit 

silniční doprovod, který musí splňovat tyto podmínky: 

 

 Světelná značení vozidel 

 Vyznačení obrysů vozidel a jejich souprav 

 Zvláštní výstražná světelná a zvuková zařízení 

 Technické požadavky a doplňková zařízení a vybavení vozidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Zábor chodníku 

Z důvodu zhotovení nových inženýrských sítí a využití chodníkového prostoru pro 

zařízení staveniště, bude po celou dobu výstavby proveden zábor chodníku podél 

nového objektu. O zvláštní užívání komunikace (ZUK), v tomto případě chodníku, 

musí zhotovitel požádat min. 30 dní před zahájením prací příslušný silniční správní 

úřad (Brněnské komunikace, policii ČR, Odbor dopravy magistrátu města Brna). 
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4.3. Zábor cesty 

V rámci výstavby bude proveden dočasný zábor části komunikace, v tomto případě 

cesty, z důvodu využití pro zastavení či parkování vozidel stavby, 

autodomíchávačů, čerpadla a jiných stavebních strojů. I v tomto případě musí 

zhotovitel zažádat min. 30 dní před zahájením prací příslušný silniční správní úřad 

o zvláštní užívání komunikace (ZUK). 

 

Zvláštní užívání dálnice, silnice a místní komunikace je: 

- přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, 

jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují stanovenou míru zvláštními 

předpisy 

- užití dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace silničními 

motorovými vozidly, jejichž nejvyšší povolená rychlost je nižší než-li stanoví 

zvláštní předpis 

- užití dálnice, silnice nebo místní komunikace a silničního pomocného 

pozemku pro: 

a) umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných 

zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných drobných 

zařízení 

b) umisťování skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících 

k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně 

odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot, paliva 

apod.) 

c) provádění stavebních prací 

d) zřizování vyhrazeného parkování 

 

 

V obou případech (zábor chodníku i cesty) platí: 

Žádost o zvláštní užívání musí být podána na příslušném formuláři, který je vydán 

odborem dopravy MMB, případně individuální žádost se skutečnostmi, které jsou 

uvedeny ve formuláři. Datum podání žádosti je zároveň datem zahájení řízení. 

Žádost lze zaslat poštou, případně osobně doručit na podatelnu Magistrátu města 

Brna, Obor dopravy, Kounicova 67. 
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V žádosti musí být uvedeno: 

- název ulice (o jakou komunikaci se jedná) 

- zda se jedná o chodník či vozovku 

- důvod záboru 

- přesný termín provádění prací 

- plošný rozsah záboru 

- jméno a příjmení zodpovědné osoby, její telefon a adresu 

- u právnických osob jejich identifikační číslo (IČ) 

- u firem výpis z obchodního rejstříku 

- u státních číslo občanského průkazu a datum narození 

 

Podat žádost může: 

Žádost o povolení ZUK předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož zájmu 

nebo kvůli jehož činnosti má být ZUK povoleno. Jelikož jsou takovým důvodem 

stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční úřad 

nestanoví jinak. Za tuto osobu může požádat jakákoliv právnická či fyzická osoba 

na základě plné moci dle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném 

znění. 

 

Lhůty pro vyřízení: 

Lhůty se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Správní orgán je povinen 

rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení. Ve zvláštních ,složitých 

případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. 

 

Podmínky a postup pro řešení životní situace: 

O povolení ZUK je nutno požádat příslušný silniční správní úřad tak, aby 

rozhodnutí jím vydané nabylo právní moci před započetím ZUK. V ojedinělých 

případech silniční správní úřad může vyloučit odkladný účinek případného 

odvolání proti rozhodnutí. Pokud se jedná o výkopové práce pro uložení nových 

inženýrských sítí je nutno nejprve požádat silniční správní úřad o vydání povolení 

ZUK pro uložení těchto sítí. K žádosti ZUK je nutno doložit zákonem předepsané 

náležitosti a náležitosti typu ZUK. 

38



Žadatel před vydáním rozhodnutí o povolení ZUK uhradí správní poplatek za 

vydání tohoto rozhodnutí. 

Dojde-li v souvislosti se ZUK k záboru veřejného prostranství delšímu jak 24 hodin, 

je žadatel povinen uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství. 

 

Porušení podmínek: 

Porušuje-li právnická či fyzická osoba podmínky stanovené v rozhodnutí o vydání 

povolení, silniční správní úřad rozhodne o odnětí povolení. Právnické či fyzické 

osobě, které bylo odňato povolení k ZUK, lze udělit povolení ke zvláštnímu užívání 

na základě znovu podané žádosti nejdříve po uplynutí tří let ode dne, kdy 

rozhodnutí o odnětí povolení ke zvláštnímu užívání nabylo právní moci. 

 

Při zásahu do vozovky, je nutno zásah opatřit dopravním značením a musíme 

doložit: 

,,Stanovení dopravního značení‘‘, tzn. Situační nákres dopravního značení 

potvrzený provozním oddělením Oboru dopravy MMB a Policií ČR – DI. 

 

Zvláštní užívání komunikace řeší vždy příslušný silniční správní úřad 

následovně: 

- dálnice, rychlostní komunikace – Ministerstvo dopravy a spojů ČR 

- silnice I. třídy – Krajský úřad Jihomoravského kraje (mimo přilehlých 

chodníků) 

- silnice II. a III. třídy, místní komunikace dopravně významné (s vedením 

hromadné dopravy) a chodníky přilehlé k silnicím I. třídy – Odbor dopravy 

Magistrátu města Brna 

- ostatní místní komunikace – příslušný úřad městské části Brna 

 

V případě ulice Francouzská bude příslušný úřad: městská část Brno – 

Sever, Kounicova 67. 
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Vždy se postupuje dle: 

Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

§ 25. 

Zákona č. 200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích. 

Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

 

5. Použitá literatura 

Zákony, vyhlášky a nařízení: 

[1] Zákon č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

[2] Zákon č. 200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích 

[3] Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

[4] Zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, v pozdějších zněních a 

poslední úpravě změna 80/2006 Sb. 

[5] Zákon č. 12/1997 Sb., O bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích 

[6] Vyhláška č. 104/1997 Sb., Kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

[7] Vyhláška Ministerstva dopravy č. 301/2001 Sb., O schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích 

[8] Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., Kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 

pozemních komunikacích 

 

Jiné zdroje: 

[1] http://www.esipa.cz – sbírka právních předpisů 

[2] http://www.stred.brno.cz 

[3] http://www.zidenice.cz/files/files/zvlastni_uzivani.pdf - ZUK 

[4] http://www.dopravni-znaceni.eu/ - dopravní značení 

[5] http://www.dopravniinfo.cz – jednotný systém dopravních informací 
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1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Bytový dům Francouzská 

Místo stavby:   Ulice Francouzská, Brno-město 

Přehled pozemků dotčených stavbou:     

Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se 

nachází hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 406, 407. Parcely dotčené 

realizací objektů: 218/2. 

 

Smluvní účastníci výstavby: 

Objednatel/stavebník:  Ing. Radek Němec 

U rybníka 314/8 

664 48 Moravany 

Zodpovědný zástupce:   Ing. Pavel Bedřiška 

Projektant:    MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 

Eleonory Voračické 39 

Brno, 616 00 

Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Bezpalec  

Zodpovědný stavbyvedoucí: Ing. Jan Kočí 

 

1.1. Popis staveniště 

Předmětem projektu pro provedení stavby je novostavba řadového bytového domu 

na ulici Francouzská. Zájmová lokalita se nachází mezi ulicemi Francouzská a 

Merhautova, v městské části Brno-střed. Staveništěm se rozumí celá parcela č. 400, 

403 o rozloze 1272 m2. Bytový dům Francouzská bude mít 7 nadzemních podlaží, 

1.NP bude částečně pod terénem, kde bude umístěno technické zázemí objektu, 

komerční prostory a garáže. V 2.NP až 7.NP budou byty. 

Terén je v této lokalitě značně svažitý směrem k ulici Francouzská, tvar terénu byl 

částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. 

Ke staveništi se dostaneme pouze po jednosměrné komunikaci ulicí Francouzská. 
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1.2. Základní koncepce zařízení staveniště 

Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo nahodilému vniknutí oplocením 

do výšky 2,2 m a bude opatřeno uzamykatelnou branou. Mimo pracovní dobu bude 

brána uzamčena. Oplocení bude zasahovat až na prostor veřejného chodníku, 

kvůli čemuž bylo vydáno povolení stavebním úřadem v Brně – viz. B 1.3 - 

Technická zpráva širších dopravních vztahů.  Za hlavní bránou staveniště budou 

zpevněné plochy, které budou provedeny z betonových silničních panelů. 

Dále budou na staveniště dopraveny stavební buňky od firmy TOI TOI, a to buňka 

kanceláře – typ BK1, dvě šatny – typu BK1, koupelna a WC – typ SK1, dva 

skladové kontejnery – typu LK1.  

Pro staveništní potřeby se zhotoví rozvody inženýrských sítí, přípojka vodovodní, 

přípojka elektrické energie a kanalizační přípojka. Rozvod elektrické energie bude 

pomocí rozvodné skříně na 230, 380V, která bude napojena na elektrickou síť.  

Kanalizační přípojka bude ústit do kanalizační šachty. Vodovodní přípojka bude 

napojena na vodoměr. V bezprostřední blízkosti staveniště vedou sítě technické 

infrastruktury (vodovodní řád, vedení elektrické energie, splašková kanalizace, 

sdělovací kabel 02), ze kterých budou provedeny přípojky k objektu a z nich dále k 

zařízení staveniště. Buňky firmy TOI TOI budou napojeny na splaškovou 

kanalizaci, na vodovodní přípojku a elektrickou energii. 

 

2. Sociálně správní zařízení staveniště 

2.1. Kanceláře, šatny, sociální zařízení 

Na staveništi budou použity stavební buňky od firmy TOI TOI, a to buňka 

kanceláře – typ BK1, šatna – typ BK1, koupelna a WC – typ SK1 a dva skladové 

kontejnery – typu LK1. 

Pod stavebními buňkami bude tvořeno panely zpevněné podloží. 

Manipulace bude probíhat za pomocí věžového jeřábu. 

 

2.1.1. Kancelář 

Samostatný kontejner typu BK1 slouží na staveništi jako kancelář mistra a 

stavbyvedoucího. Tento kontejner bude osazen na kontejneru typu SK1 a tudíž 

bude v podlaží. Přístup bude umožněn po schodišti, které bude umístěno na boční 

straně buňky. 
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Technická data: 

Šířka 2438 mm 

Délka 6058 mm 

Výška 2800 mm 

El. přípojka 380 V/32 A 

 

Vnitřní vybavení: 

1x elektrické topidlo 

3 x elektrická zásuvka 

nábytek – stoly, židle, věšáky, skříň 

 

Základní vybavení: 

Elektroinstalace – vedena na stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

Dveře – venkovní jednokřídlé ocelové, 800 / 2100 mm 

Okna – plastové, otvíravě sklápěcí  1150 / 500 mm 

 

 

 

Obytný kontejner TOI TOI TYP BK1: 
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2.1.2. Šatny 

Samostatné kontejnery typu BK1 slouží na staveništi jako šatny zaměstnanců. 

Tyto kontejnery budou na staveništi dva. Jeden bude osazen v patře, přístup na 

něj bude umožněn po schodišti a druhý na silničních panelech, přístup do něj bude 

umožněn z přízemí. 

 

Technická data: 

Šířka 2438 mm 

Délka 6058 mm 

Výška 2800 mm 

El. přípojka 380 V/32 A 

 

Vnitřní vybavení: 

1x elektrické topidlo 

3 x elektrická zásuvka 

Nábytek – lavičky, věšáky, skříně 

 

Základní vybavení: 

Elektroinstalace – vedena na stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

Dveře – venkovní jednokřídlé, ocelové 
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Okna – plastové, otvíravé a sklápěcí  

 

2.1.3. Sociální zařízení 

Kombi kontejner typu SK1 zajišťuje hygienické zázemí na staveništi. Vnitřní 

uspořádání zaručuje optimální využití prostoru, kombinací toaletního a 

koupelnového sektoru v jednom kontejneru šetříme náklady. Kontejner bude 

umístěn ve spodním patře a bude napojen na přípojku kanalizace a vodovodní 

přípojku. 

 

Technická data: 

Šířka 2438 mm 

Délka 6058 mm 

Výška 2800 mm 

El. přípojka 380 V/32 A 

Přívod vody ¾“ 

 

Vnitřní vybavení: 

2 x elektrické topidlo 

2 x sprchová kabina 

3 x umyvadlo 

2 x pisoár 

2 x toaleta 

1 x boiler 200 litrů 

 

Základní vybavení: 

Elektroinstalace – vedena na stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

Dveře – venkovní -  jednokřídlové, ocelové 

- vnitřní – jednokřídlové, dřevěné 

Okna – plastová okna sklápěcí 
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Kontejner s hygienickým zázemím TOI TOI TYP SK1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Provozní zařízení staveniště 

Provozní zařízení staveniště tvoří oplocení, skládky, sklady, přípojka kanalizace, 

přípojka vodovodu a přípojka elektřiny. Dále také provozování veřejné silniční 

komunikace. Telefonické spojení bude zabezpečeno mobilními telefony. 

 

3.1. Oplocení 

Pro oplocení staveniště bude využito mobilní oplocení od firmy TOI TOI, typu City, 

které je složeno z betonové patky, plotového dílce a bezpečnostní svorky. Plotový 
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dílec pro oplocení má rozměr 2 160 x 2 070 mm. Je vhodné pro stavby v bytové 

zástavbě a v centru měst, jelikož je z neprůhledného, robustního materiálu, který 

zabraňuje pohledu na staveniště, zachycuje prach a nečistoty vznikající na stavbě. 

Jednotlivé panely jsou vsazeny do betonové patky a k sobě jsou uchyceny 

bezpečnostními svorkami. 

 

Základní plotový díl City: 

 rám - horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 

 výplň rámu - kovový trapézový plech 

 průměr trubky - 42 mm vertikálně 

 rozměr pole - 2 160 x 2 070 mm 

 hmotnost - 38,5 kg 

 

Betonová patka: 

 délka - 60 cm 

 výška - 14 cm 

 šířka - 20 cm  

 hmotnost - 27 kg 

 

 

Mobilní olocení TOI TOI TYP CITY: 
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3.2. Skládky 

Na staveništi budou zřízeny skládky, které budou sloužit k uskladnění materiálu. 

V první fázi výstavby budou skládky v jižní části stavby, v těsné blízkosti hlavní 

brány. 

V druhé fázi výstavby, kdy už bude zhotovena stropní deska nad 1.NP, budou 

skládky umístěny v severní části stavby (na již zhotovené betonové stropní 

konstrukci, která v budoucnu bude sloužit jako zahrada) a budou rozděleny na tři 

části. V každé zvlášť bude poté umístěno bednění, výztuže a keramické či 

betonové zdící prvky. Všechny tyto materiály musí být umístěny v dosahu 

věžového jeřábu Liebherr 71 K, který bude na skládky materiál přepravovat. Se 

skladovaným materiálem se musí zacházet opatrně a při skladování musíme 

dohlížet na to, aby se nepoškodil. Více viz. B 2.3 - Výkres zařízení staveniště. 

 

3.3. Sklady 

Pro skladování drobného materiálu a nářadí, budou použity dva skladové 

kontejnery od firmy TOI TOI, typu LK1. Kontejnery jsou opatřeny uzamykatelnými 

vstupními dveřmi, které se vždy po pracovní době musí zabezpečit. Oba budou 

umístěny na zpevněném podloží, které vytvoří silniční betonové panely. Přístupné 

budou z přízemí. 

 

Technická data: 

Šířka 2438 mm 

Délka 6058 mm 

Výška 2591 mm 

 

Skladový kontejner TOI TOI TYP LK1: 
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3.4. Staveništní komunikace 

Na staveništi bude zřízena zpevněná plocha, která bude tvořena betonovými 

silničními panely a bude ihned za hlavní bránou. Jelikož tento prostor je velice 

malý, nebude zde povolen vjezd žádných nákladních automobilů. Poloha hlavní 

brány a panelové plochy je viditelná na výkrese B 2.3 - Výkres zařízení staveniště. 

 

3.5. Parkoviště 

Parkovací stání pro osobní automobily, nákladní automobily, autodomíchávače, 

které budou dovážet potřebný materiál na stavbu, bude na jižní straně stavby. 

Podélně na ulici Francouzská, v těsné blízkosti staveniště. 

 

3.6. Veřejná silniční komunikace 

Veřejná silniční komunikace, zvláště pak ulice Francouzská, bude v době výstavby 

bytového domu Francouzská ve zvýšené frekvenci. Na této komunikaci bude po 

celou dobu upravovat jízdu dopravní značení, které bude také informovat o 

průběhu stavby. Na komunikaci bude snížena maximální povolená rychlost a 

omezíme parkování v těsné blízkosti staveniště. Policie ČR i stavební úřad bude 

s těmito úpravami obeznámen. 

 

4. Nasazení montážních strojů 

Nasazení montážních strojů a jejich použití pro danou technologickou etapu je 

popsáno v samostatné technické zprávě B 1.5 – Návrh strojní sestavy. V této 

technické zprávě budou specifikace a technické údaje o: 
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 Tatra T 810-1R1R26/351 

 Autodomíchávač Schwing AM9C 

 Věžový jeřáb samostavitelný 71 K 

 Tahač Iveco Trakker AD 410T41 – 8x4 

 Čerpadlo KCP 50ZX5-170 

 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor AV 664 

 Stahovací vibrační lišta QXE 

 Silo Cemix na lehčenou zdící maltovou směs 

 Kontinuální míchač PFT HM 2006 

 Motorová pila 

 Úhlová bruska 

 Vrtačka 

 Stavební stolová pila Tusch TL350 

 

5. Výrobní zařízení staveniště 

5.1. Montážní plocha pro bednění 

Montážní plocha pro bednění bude v první fázi výstavby umístěna v jižní části 

staveniště, ihned za hlavní bránou. Hned vedle bude zřízena i skládka bednění. 

Tato plocha bude sloužit k sestavě bednění z kusových dílců, které budou použity 

na stavbě v průběhu betonáže stěn i stropních konstrukcí. 

V druhé fázi výstavby (po vybetonování stropní konstrukce nad 1.NP, která 

v budoucnu bude částečně sloužit jako zahrada) bude montážní plocha pro 

bednění umístěna v severním okraji staveniště. Opět v blízkosti skládky bednění. 

 

5.2. Montážní plocha pro výztuž 

Tato plocha bude rovněž umístěna nejprve v jižní části staveniště, ihned za hlavní 

bránou. Později, po vybetonování stropní konstrukce nad 1.NP, bude montážní 

plocha pro výztuž přesunuta do severní části staveniště. Daná výztuž se zde bude 

připravovat, popřípadě vázat či rozdělovat. 
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6. Zdroje pro stavbu 

6.1. Elektrická energie pro staveništní provoz 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro provoz na stavbě: 

 

Dané stroje na elektrické napájení nebudou použity nikdy souběžně najednou. 

Tudíž níže bude spočítán příkon spotřebičů s největší možnou zátěží odběru. 

 

P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 

Druh Příkon [kW] [ks] [kW] 

STAVEBNÍ STROJE 

Vysokofrekvenční vibrátor MB 

62 2,3 1 2,3 

Stahovací vibrační lišta 

Tornado H 4,8 1 4,8 

Kontinuální míchač PFT HM 

2006 2,2 1 2,2 

Motorová pila Oleo-Mac GS 

410 CX 1,8 1 1,8 

Uhlová bruska DAG 125-SE 2,4 1 2,4 

Vrtačka Bosh PSB 750 RCE 0,75 1 0,75 

Stavební stolová pila Tusch 

TL350 2,2 1 2,2 

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 16,45 

        

        

P2 - OSVĚTLENÍ 

Prostor Příkon [kW/m
2
] [m

2
] [kW] 

Kancelář 0,02 14,78 0,2956 

WC, sprchy 0,003 14,78 0,04434 

Sklad 0,006 2*14,78 0,17736 

Šatny 0,003 2*14,78 0,08868 

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 0,60598 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

 

P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 2 ] + [ (0,7*P1) 2 ]}0,5 
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1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 

 

P = 1,1 * {[( 0,5*16,45+0,8*0,60598 ) 2 ] + [ (0,7*16,45) 2 ]}0,5 

P = 15,882 kVA 

 

Zajištění elektrické energie na staveništi: 

Na staveniště bude přivedena elektrická energie ze stávajícího elektrického 

vedení. Na staveništi bude staveništní rozvaděč elektrické energie. Na hlavním 

staveništním rozvaděči bude umístěn hlavní vypínač. 

 

6.2. Spotřeba vody pro staveništní provoz 

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Potřeba vody   

měrná 

jednotka 

počet 

měrných 

jednotek 

střední norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství vody 

[l]  

Ošetřování betonu   m
3
 336,7114 20 6734,228 

MEZISOUČET A 6734,228 

       

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

Potřeba vody   

měrná 

jednotka 

počet 

měrných 

jednotek 

střední norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství vody 

[l]  

Hygienické účely   1 osoba 12 40 480 

MEZISOUČET B 480 

       

C - VODA PRO ÚDRŽBU 

Potřeba vody potřebné množství vody [l] 

údržba/umývání pracovních pomůcek 200 

MEZISOUČET C 200 
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Výpočet sekundové spotřeby vody: 

 

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

 

Qn - spotřeba vody v l/s 

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

Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 

 

Qn = (6734,228*1,6 + 480*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600) 

Qn = 0,43 l/s 

 

Q = Qn + 0,2* Qn = 0,43+0,2*0,43 = 0,52 l/s  => vodovodní potrubí  DN 32  

 

Zajištění pitné vody na staveništi: 

Z veřejného vodovodu bude pomocí vodovodní přípojky, vodoměru a přípojky pro 

zařízení staveniště, přivedena voda. Vodovodní přípojka pro zařízení staveniště 

bude opět připojena v blízkosti hlavní brány staveniště a bude pouze dočasná. 

 

7. Řešení dopravních tras 

Příjezd po dopravní komunikaci bude ze západní strany, po jednosměrné ulici 

Francouzská. 

Hlavní dopravní trasa bude vedena po brněnském obchvatu Koliště, dále po ulici 

Milady Horákové, kde se nachází příjezd na jednosměrnou ulici Francouzská. Na 

této komunikaci bude po celou dobu upravovat jízdu dopravní značení, které bude 

také informovat o průběhu stavby. Na komunikaci bude snížena maximální 

povolená rychlost na 30 km/h a bude omezeno parkování v těsné blízkosti 

staveniště. 

Betonová směs bude vyráběna v betonárce Stalla mix, spol s.r.o., z Heršpické 11, 

která je vzdálená 4,5 km. Na místo bude dovážena autodomíchávači Schwing 

AM9C. Poloměry řešených zatáček a tvary průjezdů křižovatek vyhovují všem 

vozidlům, která jsou na stavbě navržena. Celkové řešení dopravy, viz. B 2.1 -  Širší 

vztahy dopravních tras. 
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8. Likvidace zařízení staveniště 

Po skončení všech stavebních, montážních a dokončovacích prací bude veškeré 

zařízení staveniště (skládky, sklady, jeřáb) odstraněno firmou realizující stavbu. 

Bude odstraněno oplocení staveniště, veškeré dočasné rozvody energií, vody a 

kanalizace, které byly určeny pouze pro zařízení staveniště. Poté bude v severní i 

jižní části stavby realizována úprava terénu. Všechny tyto práce by měly být 

ukončeny nejpozději 7 dní před kolaudací stavby. 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci, kteří se nacházejí v prostoru staveniště, musí být proškoleni o 

bezpečnosti práce a prevenci rizik. Jednotlivé body BOZP jsou uvedeny pro 

technologickou etapu hrubé vrchní stavby. Podrobněji jsou ovšem popsány 

v samostatné zprávě B 1.9 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě. 

 

Zpráva BOZP vychází zejména z těchto uvedených právních předpisů: 

 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

 Nařízení vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu. 

 Nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

 Zákon 378/2001 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 Zákon 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 

10. Životní prostředí 

Realizace stavby se bude řídit podle zákona č. 166/1999 Sb., o životním prostředí, 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 
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114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále dle nařízení vlády č. 148/2006 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

  

Během výstavby musí být používané stroje a zařízení v náležitém technickém 

stavu tak, aby nedošlo k úniku ropných látek. Odpady je možno likvidovat pouze 

v zařízeních, která mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady, o předání odpadů 

do těchto provozoven, musí být uschovány pro případnou kontrolu. 

Nesmí dojít k znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo 

nedostatečným zajištěním lehkým materiálů proti odfouknutí. Stavba nesmí působit 

nepřípustně svými účinky, jako je např. hluk, exhalace, prach, otřesy či zápach, na 

okolí. Stavební suť a další staveništní odpad bude během výstavby tříděn a 

průběžně odvážen k likvidaci, o čemž bude dodavatel stavebních prací vést 

evidenci podle platných předpisů o nakládání s odpady. 

Příjezdová komunikace, vjezd a výjezd ze staveniště, musí být udržovány v čistotě. 
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[8]  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci) 
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1. Úvod 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:        Bytový dům Francouzská 

Místo stavby:         Ulice Francouzská, Brno-město 

Přehled pozemků dotčených stavbou:     

Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se 

nachází hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 406, 407. Parcely dotčené 

realizací objektů: 218/2. 

 

Smluvní účastníci výstavby: 

Objednatel/stavebník:  Ing. Radek Němec 

U rybníka 314/8 

664 48 Moravany 

Zodpovědný zástupce:   Ing. Pavel Bedřiška 

Projektant:    MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 

Eleonory Voračické 39 

Brno, 616 00 

 

Zodpovědný projektant:  Ing. Pavel Bezpalec 

Zodpovědný spolubydlící: Ing. Jan Kočí 

 

Zastavěná plocha:   1272 m2 

Obestavěný prostor:  15500 m2 

 

1.2. Obecný popis stavby 

1.2.1. Základní údaje o stavbě 

Předmětem projektu pro provedení stavby je novostavba řadového bytového domu 

na ulici Francouzská. Zájmová lokalita se nachází mezi ulicemi Francouzská a 

Merhautova, v městské části Brno-střed. Bytový dům Francouzská bude mít 7 

nadzemních podlaží, 1.NP bude částečně pod terénem, kde bude umístěno 

technické zázemí objektu, komerční prostory a garáže. V 2.NP až 7.NP budou 

byty. 
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Terén v zájmové lokalitě je značně svažitý směrem k ulici Francouzská, tvar terénu 

byl částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. 

V 1.NP bude železobetonová základová deska a opěrné stěny provedeny jako  

vodonepropustná konstrukce „bílé vany“. Nosný systém bude tvořen vyzdívanými 

vnitřními příčnými a podélnými stěnami tl. 300 mm a obvodovými vyzdívanými 

stěnami tl 440 mm. Obvodové stěny budou vyzděny z tvárnic Porotherm 44 P+D, 

pevnosti P10 na maltu pevností v tlaku 5,0 MPa. Příčné a podélné vnitřní nosné 

stěny v 3.NP a 7.NP budou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 AKU P+D pevnosti 

P15 na maltu s minimální pevností v tlaku 5,0 MPa. Příčné a podélné vnitřní nosné 

stěny v 1.NP a 2.NP a částečně i v 3.NP budou provedeny z šalovacích cihel 

Supertherm 30 AKU, tyto tvarovky budou zality betonem C20/25 vhodné 

konzistence. 

Stropní konstrukce budou provedeny jako železobetonové a monolitické spojité 

křížem vyztužené desky. Nad 2.NP až 7.NP bude deska provedena v tl. 160 a 190 

mm, nad 1.NP bude deska provedena v tl. 220 a 300 mm. Železobetonové 

monolitické desky  budou provedeny z betonu C20/25-XC1 a budou vyztuženy 

výztuží 10505(R). 

 

Tato technická zpráva, ve které navrhuji strojní sestavu, se týká pouze etapy hrubé 

vrchní stavby. A to především zdění nosných / nenosných, vnitřních i vnějších stěn 

a betonování železobetonové monolitické stropní desky. Jsou zde popsány použité 

stroje, jejich individuální požadavky na provozuschopnost, dopravitelnost na 

staveniště, požadovaný prostor pro manipulaci na staveništi a další specifické 

požadavky na tyto přístroje. 

 

2. Stroje pro provádění technologické etapy hrubé 

vrchní stavby 

2.1. Doprava materiálu 

2.1.1. Tatra T 810-1R1R26/351 

Tatra bude průběžně použita po celou dobu trvání technologické etapy hrubé 

vrchní stavby. Bude využita k  přepravě bednění a výztuže na staveniště. 
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Technické parametry: 

- je určeno pro provoz na pozemních komunikacích a v těžkých terénních 

podmínkách 

- je určeno pro montáž nástaveb 

- je určeno pro tah přívěsu 

 

 

MOTOR 

Renault Dxi 7 EURO V 

Počet válců            6  

Vrtání/Zdvih         108/130 mm  

Zdvihový objem        7 145 cm3  

Čistý výkon         195 kW/ 2 300 min-1 

Čistý točivý moment      1 000 Nm/ 1 200 -1 700 min-1 

Úprava výfukových plynů systémem SCR. 

 

SPOJKA 

Typ Valeo, 1 x 395, jednolamelová, 

s posilovačem. 

 

PŘEVODOVÝ AGREGÁT 

Převodovka 

Typ ZF 6S 1000T0 manuální 

synchronizovaná 

počet stupňů vpřed        6  

                     vzad        1  

 

Přídavná převodovka 

Typ Steyr VG750/270, sestupná dvoustupňová, řaditelná za klidu s připojitelným 

pohonem přední nápravy. 

 

NÁPRAVA PŘEDNÍ  

Řízená, tuhá, portálová, s kolovými redukcemi, osový diferenciál se závěrem, 

připojitelný pohon. 

Pérování vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči, zkrutný stabilizátor 
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NÁPRAVY ZADNÍ   

Hnané, tuhé, portálové, s kolovými redukcemi, stálý pohon, osové diferenciály se 

závěry, mezinápravový diferenciál se závěrem.Pérování listovými pružinami ve 

vahadlovém uložení. 

 

ŘÍZENÍ 

Levostranné, monoblokové ZF 

 

BRZDY 

Čtyři nezávislé brzdové systémy :provozní s ABS a AZR, nouzový, parkovací, 

odlehčovací. Kotoučové brzdy na všech kolech. 

 

PNEUMATIKY, DISKY 

Pneumatiky 365/80 R20   

Disky 20-11 SDC 

 

KABINA ŘIDIČE 

Typ Renault Midlum , trambusová sklopná, závislé topení, klimatizace, centrální 

zamykání. Počet sedadel – 1+2. 

 

NÁDRŽ PALIVA 

220 litrů  + 20 litrů ADBlue 
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ROZMĚRY 

Šířka          2 550 mm  

Rozchod kol: předních       2 020 mm  

                       zadních       2 100 mm  

Světlá výška         460 mm 

Výškové rozměry platí pro zatížené vozidlo 

 

HMOTNOSTI 

Provozní hmotnost vozidla      7 000 kg  

Užitečné zatížení        8 500 kg  

Největší tech. příp. hmotnost vozidla     15 500 kg  

Největší tech. příp. hmotnost naložené jízdní soupravy 27 500 kg  

Největší tech. příp. hmot. na přední nápravu    6 000 kg  

Největší tech. příp. hmot. na zadní nápravy    2 x 5 000 kg 

 

ELEKTROVÝSTROJ 

Napětí el. sítě        24 V  

Akumulátor         2x12V 170 Ah   

Alternátor         24 V/100 A 

 

JÍZDNÍ VLASTNOSTI 

Stoupavost při          15 500 kg 100 % 

Max. rychlost s omezovačem      85 km/h  

Vnější stopový průměr zatáčení      18,0±1,0 m 

 

ZÁKLADNÍ VÝBAVA 

Elektrická korekce světlometů 

Elektrické stahování oken a polohování zrcátek 

 

2.1.2. Autodomíchávač Schwing AM9C 

Autodomíchávač bude použit při přepravě čerstvého betonu na vybetonování 

křížem vyztužené železobetonové monolitické stropní desky. Jelikož musíme 

zajistit, aby betonáž byla plynulá, musíme těchto autodomíchávačů navrhnout více. 

Autodomíchávač bude vozit čerstvý beton z betonárny Stappa mix, spol s.r.o., 

z Heršpické 11 – Brno, která je vzdálená 4,5 km. 
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Autodomíchávač Schwing AM9C je osvědčená verze domíchávačů Stetter s 

funkčním designem, který je určen pro běžné způsoby nasazení. 

Autodomíchávače Stetter základní řady se dodávají s mechanickým nebo 

elektronickým systémem ovládání umístěným na zadní části nástavby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika: 

 velký objem plnění díky vysokému vodorysu 

 optimální jízdní vlastnosti dané nízkým těžištěm domíchávače 

 ochrana proti opotřebení "Stetter-T-Protect (30 x 8 mm)" umístěná na 

míchacích spirálách v zónách zvýšeného výskytu otěru 

 dva odkapávací prstence minimalizují znečištění v oblasti podpěrné konzoly 

 hladké plochy umožňují jednoduché a rychlé čištění 

 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem       9 m3 

Geometr. objem       15660 l 

Vodorys        10240 l 

Stupeň plnění       57 % 

Sklon bubnu         11,2 ° 

Otáčky bubnu       0-12/14 U/min.) 

Hm.nástavby        3510 kg 
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A-délka        6781 mm 

B-šířka        2400 mm 

C-průměr bubnu       2300 mm 

D-výška násypky       2482 mm 

E-průjezd. výška       2539 mm 

G-převis        1190 mm 

H-výsypná výška       1084 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Věžový jeřáb 

2.2.1. Věžový jeřáb samostačitelný Liebherr 71 K 

Věžový jeřáb bude na stavbě použit pro přemisťování materiálu, jako jsou palety 

cihel, výztuž, bednění a jiné materiály. Bude potřeba po celou dobu výstavby 

bytového domu. 

 

Charakteristika: 

 71 K je extrémně přizpůsobivý 

 na výběr je z několika výšek háku mezi 13,7 a 53,0 m  

 standardní věže a tří dalších použitím dodatečných dílů 

 má čtyři různé délky vyložení mezi 31,0 m a 45,0 m 
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 na úzkých staveništích může být sklopný výložník o délce 45,0 m po 

montáži dílů věže ve velké výšce vyložen nad možné překážky 

 maximálně variabilní i v horizontálních polohách 

 příkré postavení výložníku 30° a vyhýbací poloha výložníku 45° 

 jeřáb je pojízdný i ve stojaté poloze a bez zvláštních pomocných prostředků 

může s přímo postavenou věží vjet na úzká staveniště 

 ovládání jeřábu ve stojaté poloze je podporováno úhlem natočení přední 

nápravy 90° a krátkým rozvorem 
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VĚŽOVÝ JEŘÁB SAMOSTAVITELNÝ 71 K 
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Technické parametry: 

Maximální výška háku při vodorovné poloze   35,1 m 

Maximální zatížení       6000 kg 

Maximální přední dosah      45,0 m 

Nosnost při max.dosahu        1200 kg 

 

VYLOŽENÍ A NOSNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvzdálenější břemeno je 42 m, největší hmotnost je 1 400kg. 

 

MONTÁŽNÍ SCHÉMA 
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2.3. Doprava jeřábu 

2.3.1. Tahač Iveco Trakker AD 410T41 – 8x4 

Iveco Trakker AD 410T41 – 8x4 byl zvolen pro dovoz věžového jeřábu 71 K na 

staveniště a po skončení stavby bude použit i pro jeho odvoz. 
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2.4. Čerpání betonu 

2.4.1. Čerpadlo KCP 50ZX5-170 

Pro dopravu čerstvého betonu z autodomíchávače do bednění bude použito 

čerpadlo KCP 50ZX5-170.  

 

 

Technické parametry:  

Specifikace výložníku: 

Svislý dosah výložníku       49,4 m 

Vodorovný dosah výložníku      45,6 m 

Dosah výložníku od kabiny      42,6 m 

Výška pro rozevření výložníku      10,6 m 

Rotace výložníku        370° 

Regulační proporc.        ventil HAWE 

Ovládáníní výložníku proporcionální     Ano 

Dálkové ovládání HBC       standard 

Vodní čerpadlo        GRUNDFOS 

Tlak/dodávka        20 bar/120 l/min 

Vnitřní průměr potrubí       125 mm 

Délka koncové hadice       4 m 

Přední opěry – rozpětí X      9,1 m 

Zadní opěry – rozpětí X      9,95 m 

Maximální váha nástavby      33 500 kg 
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Specifikace čerpadla: 

Max. dodávka směsi       170 m3/h 

Regulace dodávky        20–170 m3/h 

Hlavní pracovní válec      230 x 2100 mm 

Počet zdvihů        32/min 

Tlak na straně táhla       72 bar 

Kapacita násypky       0,6 m3 

Mazací systém násypky      Cent. mazání 

Rozměr S-trubice       200 x 180 mm 

Prac. tlak hydrauliky      350 bar 

Hlavní čerpadlo hydrauliky    KAWASAKI-K3V140DT REXROTH – A11VO260 

 

2.5. Hutnění betonu 

2.5.1. Vysokofrekvenční ponorný vibrátor se zabudovaným  

elektronickým měničem MB 62 

Na stavbě bude použit při betonování železobetonové monolitické stropní desky. 

Tyto vibrátory jsou určeny k hutnění betonových směsí monolitických staveb.  

 

Charakteristika: 

 elektronický měnič s vyměnitelnými vibračními hlavicemi 

 deska elektroniky může být vyměněna nezávisle na ostatních součástech 

měniče 

 těsnění tlačítka zabraňuje pronikání vlhkosti 

 na vstupu měniče je ochrana proti kolísání napětí 

 ochrana na výstupu měniče omezuje odběr z jedné fáze 

 ergonomická skříňka usnadňuje manipulaci a přepravu 

 přívodní kabel délky 15 metrů dává zařízení vysoký stupeň nezávislosti 
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1.       Průměr 58 cm 

2.       Vysokofrekvenční vibrační hlavice s předimenzovaným vnitřním motorem 

3.       Hadice odolné proti abrazivnímu opotřebení s integrovaným kovovým opletem 

4.       Hadice délky 5m, průměr 40 mm, tloušťky stěn 7 mm, jiné délky hadic na vyžádání 

5.       Snadná výměna hlavic převlečné matici 

6.       Samostatný elektronický měnič 

7.       Spodní část měniče tvoří hliníkový odlitek, dobře odvádějící teplo 

8.       Vodotěsná skříňka 

9.       Ergonomický design usnadňuje manipulaci a přepravu 

10.       Zcela vodotěsné a izolované tlačítko 

11.        Pryžový jednofázový kabel délky 15 m 

 

 

Technické parametry: 

Měnič SPYDER 

Hmotnost        2,95 kg 

Vstup – napětí       230 V 

Vstup – frekvence        1-50 Hz 

Výstupní výkon           1,2 kVA 
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Ponorný vibrátor MB 62 

Hmotnost        14 kg 

Průměr hlavice       58 mm 

Délka         430 mm 

Otáčky        12000 min-1 

Odstředivá síla       575 kp 

Vibrační výkon       až 35 m3/h 

Napětí        230 V 

Odběr proudu       3,8 A 

 

2.5.2. Stahovací vibrační lišta TORNADO H 

Tato stahovací vibrační lišta TORNADO H bude použita při hutnění a vyhlazení 

betonu při betonáži stropu. Odstředivá síla 150 kp zaručuje kvalitní povrch bez 

ohledu na druh betonu. Jelikož je ovládání lišty velice snadné a držadla je možno 

plně přizpůsobit dle potřeby obsluhy, může ji obsluhovat pouze jeden pracovník. 

Musíme ovšem zajistit dostatek pohonných hmot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika: 

 držadlo u motoru pro snazší přepravu 

 skládací držadla zmenší přepravní rozměry 

 za lehkostí a pevností lišty stojí speciální hliníková slitina 

 odpružené rukojeti snižují únavu obsluhy a tím zvyšují i bezpečnost 
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 speciální tvarování lišty usnadňuje a urychluje úpravu povrchu betonu 

 lišta šířky 200 mm udrží stroj na betonové směsi a zaručí dosažení 

rovinnosti povrchu 

 

Technické parametry: 

Obousměrná vibrační deska       klasická 

Motor         Honda GX 25 

Zdvihový objem        25 cm3 

Max. výkon         4,8 kW 

Frekvence        až 9500 min-1 

Palivo         Bezolovnatý benzín 

Spotřeba PHM       1,1 l/h 

Hmotnost                15,5/20 kg 

Délka         2 nebo 3 m 

Odstředivá síla       150 kp 

 

 

2.6. Míchání maltové směsi 

2.6.1. Silo Cemix na lehčenou zdící maltovou směs 

Silo od firmy Cemix bude na stavbu dopraveno těsně před zahájením výstavby 

2.NP, kde budeme potřebovat tuto lehčenou tepelněizolační maltu pro zdění. Bude 

v něm uložena směs Supertherm TM s pevností 5 MPa. Malta je vhodná pro zdění 

z tvárnic typu THERM, pórobetonových bloků a ostatních zdících materiálů 

s vysokými tepelněizolačními vlastnostmi. Svými vynikajícími vlastnostmi 

zabraňuje vzniku tepelných mostů ve spárách mezi zdícími prvky a výrazně 

zvyšuje tepelný odpor stavební konstrukce (λ=0,20 W/m.K). 

 

Složení: 

Cement, lehké plnivo a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. 

 

Technické parametry: 

Pevnost v tlaku                                          min. 5 MPa 

Objemová hmotnost zatvrdlé malty          650-800 kg/m3 

Součinitel tepelné vodivosti λ                   0,20 W/m.K 

Soudržnost                                         min. 0,15 MPa 
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Absorpce vody                                        max. 0,6 kg/m2.min0,5 

Faktor dif.odporu vodní páry  μ     max. 20 

Reakce na oheň       třída A1 

Obsah chloridů       0,1 % 

Doba zpracovatelnosti      min.1,5 hod. 

 

Informativní: 

Zrnitost         0-2 mm 

Množství záměsové vody na 1 pytel     16-16,5 l 

Vydatnost        cca 650 kg/m3 

Doporučená tloušťka vrstvy      12 mm 

Spotřeba při doporučené vrstvě     15,5 l/m2 

Vydatnost při zpracování  

  – z jednoho pytle     39 dm3 

            – z 1m3      770 dm3 

 

 

2.6.2. Kontinuální míchač PFT HM 2006 

Kompaktní míchač PFT HM 2006 s částečně vyjímatelnou gumovou pružnou 

komorou v dávkovací části je určen pro zpracování pytlovaného materiálu. Tento 

spolehlivý a výkonný stroj se vyznačuje vysokým výkonem a snadnou obsluhou, 

proto může být velice rychle připraven na staveništi k provozu. Tento přístroj bude 

navíc vybaven filtračním víkem, abychom jej mohli plnit přímo ze sila. 

 

Kontinuální míchač PFT HM 2006 a filtrační víko 
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Technické parametry: 

Směšovací výkon        25-50 l/min 

Standardní výkon        cca 25 l/min 

Přívod proudu          400 V 

Přívod vody        3/4“ 

Tlak vody           min. 2,5 bar 

Připojení k silu     možné použití spojovacího pera 

Rozměry D/Š/V          1650/650/1000 mm 

Celková hmotnost         cca 131 kg 

 

2.7. Ostatní motorové stroje 

2.7.1. Motorová pila 

Benzínová motorová pila Oleo-Mac GS 410 CX bude použita pro bednící práce. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Technické parametry: 

Výrobce        Oleo-Mac 

Objem motoru         39 cm3 

Výkon motoru         1,8 / 8500 kW, ot./min. 

Max. otáčky             12200 ot./min 

Délka lišty                41 cm 

Dělení řetězu          0,325 Microlite 

Objem nádrže-palivo        0,32 l 

Objem nádrže-olej            0,22 l 

Hmotnost           4,2 kg 

Bezpečnostní brzda       ano 

Automatické mazání řetězu     ano 
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Regulace mazání řetězu      ano 

Zachycovač řetězu       ano 

Napínání řetězu       boční 

Odstředivé předčištění vzduchu     ano 

Nastřikovač paliva       ano 

Poloautomatický sytič      ano 

Antivibrační systém       ano 

 

2.7.2. Úhlová bruska 

Úhlová bruska s regulací otáček DAG 125-SE je určena pro řezání a broušení 

kovů a využijeme ji při úpravách výztuže. 

 

 

 

 

 

   

 

Technické parametry: 

Průměr kotouče       125 mm 

Rozměry D/Š/V       289x103x82 mm 

Šířka         103 mm 

Jmenovité napětí       203 V 

Jmenovitý proud       2,3 A 

Max.hloubka řezu       35 mm 

Jmenovitý příkon       1100 W 

Vibrace ve 3 osách       4,6 m/s2 

Hladina elimin.akust.tlaku       87 dB 

Hladina zvuk. Výkonu             98 dB 

Certifikáty        CE 

Vypínač        ano 

Aktivní redukce vibrací      ano 

Délka přívodní šňůry      4 m 

Rychlost bez zatížení       11000 ot./min 

Min. rychlost bez zatížení        2800 ot./min 
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2.7.3. Vrtačka 

Vrtačka Bosh PSB 750 RCE bude použita hlavně při bednících pracích. Může být 

využita jak na šroubování, tak i pro předvrtání otvorů do hladkých ploch. 

 

 

Technické parametry: 

Jmenovitý příkon       750 W 

Výstupní výkon       400 W 

Max. kroutící moment       10 Nm 

Volnoběžné otáčky       50-3000 min-1 

Počet otáček        48000 min-1 

Hmotnost        1,9 kg 

Max. Ø vrtání do betonu      14 mm 

Max. Ø děr do oceli       12 mm 

Max. Ø vrtání do dřeva      30 mm 

 

2.7.4. Stavební stolová pila Tusch TL350 

Stavební stolová pila je určená pro přesné řezání stavebních materiálů a bude na 

stavbě po celou dobu výstavby. Bude vždy uchována v uzamykatelném skladu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Elektromotor        2,2 kW 

Napětí        230 V 

Max. průměr kotouče      350 mm 

Max. délka řezu       500 mm 

Max. hloubka řezu       110 mm 

Hmotnost        74 kg 
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1. Obecná charakteristika 

1.1 O objektu 

Objekt řešený v této dokumentaci je novostavba řadového bytového domu na ulici 

Francouzská. Zájmová lokalita se nachází mezi ulicemi Francouzská a 

Merhautova, na parcelách č. 400 a 403, v městské části Brno - střed. Bytový dům 

Francouzská je navržen v proluce. Bude mít 7 nadzemních podlaží, 1.NP bude 

částečně pod terénem, kde bude umístěno technické zázemí objektu, komerční 

prostory a garáže. V 2.NP až 7.NP budou byty. Součástí bytů v 2.NP jsou terasy 

se zahradou, v dalších podlažích mají jednotlivé byty balkóny. 

Terén v zájmové lokalitě je značně svažitý směrem k ulici Francouzská, tvar terénu 

byl částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. Dopravní dostupnost 

bude z ulice Milady Horákové, na kterou navazuje jednosměrná ulice Francouzská. 

 

Identifikační údaje o stavbě: 

Název stavby:    Bytový dům Francouzská 

Místo stavby:    Ulice Francouzská, Brno-město 

Přehled pozemků dotčených stavbou:     

Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se 

nachází hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 406, 407. Parcely dotčené 

realizací objektů: 218/2. 

 

Smluvní účastníci výstavby: 

Objednatel/stavebník:   Ing. Radek Němec 

U rybníka 314/8, 664 48 Moravany 

Projektant:     MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 

Eleonory Voračické 39 

Brno, 616 00 

Zodpovědný projektant:   Ing. Pavel Bezpalec 

Zodpovědný stavbyvedoucí:  Ing. Jan Kočí 
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1.2 Obecná charakteristika nosných konstrukcí 

V 1.NP bude železobetonová základová deska a opěrné stěny provedeny jako  

vodonepropustná konstrukce „bílé vany“. Nosný systém bude tvořen vyzdívanými 

vnitřními příčnými a podélnými stěnami tl. 300 mm a obvodovými vyzdívanými 

stěnami tl 440 mm. Obvodové stěny budou vyzděny z tvárnic Porotherm 44 P+D, 

pevnosti P10 na maltu pevnosti v tlaku 5,0 MPa. Příčné a podélné vnitřní nosné 

stěny v 3.NP a 7.NP budou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 AKU P+D pevnosti 

P15 na maltu s minimální pevností v tlaku 5,0 MPa. Příčné a podélné vnitřní nosné 

stěny v 1.NP a 2.NP a částečně i v 3.NP budou provedeny z šalovacích cihel 

Supertherm 30 AKU, tyto tvarovky budou zality betonem C20/25 vhodné 

konzistence. 

Stropní konstrukce budou provedeny jako železobetonové a monolitické spojité 

křížem vyztužené desky. Nad 2.NP až 7.NP bude deska provedena v tl. 160 a 190 

mm, nad 1.NP bude deska provedena v tl. 220 a 300 mm. Železobetonové 

monolitické desky  budou provedeny z betonu C20/25-XC1 a budou vyztuženy 

výztuží 10505(R). Minimální krytí výztuže je 25 mm. Schodiště bude provedeno 

jako železobetonové monolitické. 

 

2. Připravenost 

2.1 Stavby 

Před zahájením provádění monolitického železobetonového stropu musí být 

vyzděno nosné zdivo do správné výšky, s rovinností horního povrchu do zdiva 

s tolerancí 10 mm. Na horním povrchu zdiva bude volně položen asfaltový pás, 

aby beton nezalil dutiny keramických tvárnic. 

 

2.2 Staveniště 

Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti objednatele, stavebního dozoru a 

projektanta. Pozemek je řádně, po celém svém obvodu oplocen, abychom zamezili 

přístupu nepovolaných osob na staveniště. Jelikož část oplocení zasahuje i na 

veřejný chodník před budoucím objektem, musí mít stavba povolení, které vydává 

stavební úřad města Brna. Z části bude omezen i provoz na pozemní komunikaci, 

z důvodu využití pro zastavení či parkování vozidel stavby, autodomíchávačů, 
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čerpadla a jiných stavebních strojů. Pro zábor chodníku i zábor cesty bude 

zažádáno o zvláštní užívání komunikace, což je blíže řešeno v technické zprávě  

B 1.3 – Širších dopravních vztahů. Oplocení bude použito do firmy TOI TOI a bude 

do výšky 2,2m. Hlavní vstup na staveniště je z ulice Francouzská, kde se nachází 

uzamykatelná přístupová brána na staveniště. 

Staveniště bude zahrnovat příjezdovou komunikaci, zpevňující plochy ze silničních 

panelů pod buňkami a skladovací místa, která budou taktéž zpevněna silničními 

panely. Po vybetonování stropu nad 1.NP bude v zadní části stavební parcely část 

využita jako předmontážní a skladovací plocha pro výztuž, bednění a zdící prvky. 

Pro sociální, sanitární a hygienické potřeby jsou navrženy buňky od firmy TOI TOI. 

Staveniště je vybaveno buňkou pro kanceláře stavbyvedoucího a mistrů, dále 

buňkou pro sociální zařízení a sprchy, dvěmi buňkami pro šatny pracovníků a 

dvěmi buňkami pro sklad drobného nářadí. Rozsah tohoto zařízení odpovídá 

podmínkám potřeb pracovníků, vzhledem k časovému a věcnému plánu postupu 

výstavby. 

Pro  zařízení staveniště budou zřízeny staveništní přípojky, a to přípojka elektrické 

energie, kanalizační přípojka a vodovodní přípojka. Rozvod elektrické energie 

bude pomocí elektrické rozvodné skříně na 230, 380 V, která bude napojena na 

elektrickou síť. Sanitární buňka pro odvod splašků bude napojena na kanalizační 

šachtu a přípojka vody bude napojena z vodoměru na vodovodní přípojce. 

 

3. Materiál, doprava, skladování 

3.1 Bednění 

3.1.1 Spotřeba materiálu 

Pro bednění stropní konstrukce bude použito bednění od firmy NOE H20, jeho 

úkolem bude vytvořit bednění, formu, která představuje negativ betonového prvku. 

Bednění musí udržet čerstvý beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. 

Jedná se o dočasnou konstrukci. 

Pro jednotlivá patra bude vždy potřeba zajistit jiný počet bednících desek, nosníků, 

stativů i stojek, jelikož se každé patro liší svou velikostí a hlavně tloušťkou 

stropních konstrukcí. 
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Přibližný výčet bednících prvků pro jednu stropní konstrukci o rozloze cca 97 m2: 

 

PRVEK KS 

NOSNÍK 2,9 m 720 

BEDNÍCÍ PANEL 2 x 0,5 m 78 

STOJKA 356 

VIDLICOVÁ HLAVA 158 

VIDLICOVÁ ČELIST 198 

TROJNOŽKA 136 

 

 

3.1.2 Doprava 

Bednění bude na stavbu dopraveno nákladním automobilem Tatra T 810, jehož 

nejvyšší tech. přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy je 27 500 kg, z čehož 

15 500 kg je nejvyšší tech. přípustná hmotnost vozidla.  

Přeprava jednotlivých kusů bednění po staveništi bude zajištěna věžovým jeřábem 

Liebherr 71 K. Menší kusy mohou být přepraveny případně i ručně. 

Dodávku materiálu bude přejímat stavbyvedoucí společně se stavebním dozorem 

(osoba pověřená investorem). Stavbyvedoucí je povinen při přejímce zkontrolovat 

kvalitu a množství dodaného zboží dle dodacího listu. O převzetí materiálu se 

uvede záznam do stavebního deníku. 

 

 

3.1.3 Skladování 

V první etapě, kdy bude zhotoveno bednění pro stropní konstrukci nad 1.NP, 

budou skládky bednění rozmístěny po ploše základové desky, případně můžeme 

menší kusy uschovat do skladového kontejneru, který je určen pro úschovu 

materiálu. 

V druhé etapě, kdy bude zhotoveno bednění pro stropní konstrukci nad 2.NP, 3.NP 

a dále, bude skládka bednění umístěna v zadní části již vybetonované stropní 

konstrukce, kde se nachází i plocha pro předmontáž  – viz. B 2.3 - Výkres zařízení 

staveniště. Menší kusy bednění můžeme opět uschovat ve skladovém kontejneru. 
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3.2 Armování 

3.2.1 Výpočet spotřeby materiálu 

 

10 505( R ) ØR8 ØR10 ØR12 ØR14 ØR16 ØR18 

VÝZTUŽ DESKY NAD 1.NP (Z.Č.) [KG] 628   894 13611 5694 

VÝZTUŽ DESKY NAD 1.NP (PŘ.Č.) 
[KG] 719 2417 4766    

VÝZTUŽ DESKY NAD 2.NP [KG] 940 2467 3524    

VÝZTUŽ DESKY NAD 3.NP [KG] 940 2467 3524    

VÝZTUŽ DESKY NAD 4.NP [KG] 940 2467 3524    

VÝZTUŽ DESKY NAD 5.NP [KG] 947 2460 3726    

VÝZTUŽ DESKY NAD 6.NP [KG] 880 2248 2837 1140   

VÝZTUŽ DESKY NAD 7.NP [KG] 891 1839 3161    

  CELKEM [KG]  6885 16365 25062 2034 13611 5694 

         

         

KARI SÍŤ Ø6/150 x Ø6/150 M2 KG/M2 KG    

KARI SÍŤ NAD 1.NP (ZADNÍ Č.)       

KARI SÍŤ NAD 1.NP (PŘEDNÍ Č.) 25 3,03 76    

KARI SÍŤ NAD 2.NP 39 3,03 119    

KARI SÍŤ NAD 3.NP 39 3,03 119    

KARI SÍŤ NAD 4.NP 39 3,03 119    

KARI SÍŤ NAD 5.NP 28 3,03 85    

KARI SÍŤ NAD 6.NP 16 3,03 49    

   CELKEM [KG] 567    

         

KARI SÍŤ Ø8/150 x Ø8/150 M2 KG/M2 KG    

KARI SÍŤ NAD 7.NP 11 5,36 59    

  
 

 CELKEM [KG] 59    

 

 

3.2.2 Doprava 

Doprava výztuže bude zajištěna opět nákladním automobilem Tatra T810. Na 

stavbu musí být výztuž dopravena podle jednotlivých položek s identifikačními 

štítky a to tak, aby transportem nemohla být zkřivena či jinak poškozena. 

Po staveništi přepraví výztuž, na místo dočasného skladování a poté i na dané 

místo do bednění, věžový jeřáb Liebherr 71 K. 
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3.2.3 Skladování 

Výztuž musí být vhodně uskladněna a to tak, aby její povrch byl před 

zabetonováním čistý, bez odlupujících se okují, hlíny a mastnoty. Musíme předejít 

tomu, aby se na povrchu začala vyskytovat koroze a škodlivé látky, které mohou 

nepříznivě ovlivnit ocel, beton či soudržnost mezi nimi. 

Výztuž, která je určena pro stropní konstrukci nad 1.NP, bude dovážena postupně 

a bude ukládaná ihned do bednění nebo bude částečně umístěna na zpevněné 

ploše u vjezdu na staveniště. Později, po vybetonování a zatvrdnutí stropní 

konstrukce nad 1.NP, bude pro skladování výztuže vyhrazena zpevněná 

vybetonovaná plocha v severní části staveniště. 

 

3.3 Betonáž 

3.3.1 Výpočet spotřeby materiálu 

 

STROP TLOUŠŤKA 
STROPU [mm] PLOCHA [m

2
] 

VÝMĚRA 
[m

3
] 

VÝMĚRA 
[m

3
] 

STROP NAD 1.NP 
220 589,5505 129,7011 

336,7114 
300 690,0342 207,0103 

STROP NAD 2.,3.,4.NP 
160 531,3052 85,0088 

96,5105 
190 60,5353 11,5017 

STROP NAD 5.NP 
160 526,4852 84,2376 

95,7393 
190 60,5353 11,5017 

STROP NAD 6.NP 
160 454,2538 72,6806 

91,5002 
190 99,0506 18,8196 

STROP NAD 7.NP 
160 404,6325 64,7412 

83,5608 
190 99,0506 18,8196 

 CELKEM  [m
3
] 704,0222 

 

 

Specifikace: Pevnost  C20/25 

  Třída prostředí XC1 

   Frakce  4-8 mm 

   Konzistence  S2 
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3.3.2 Doprava 

Primární přepravou betonové směsi rozumíme dopravu směsi z betonárny k místu 

zpracování, na staveniště. Vyrobená směs musí být co nejrychleji dopravena na 
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místo uložení. Což bude splněno, jelikož betonová směs bude dovážena 

z betonárny Stalla mix, spol s.r.o, z Heršpické 11 – Brno, která je vzdálená 4,5 km. 

K přepravě budou použity autodomíchávače o kapacitě 9 m3, popřípadě i o 

kapacitě 15 m3. 

 

3.3.3 Skladování 

Beton, který bude dopraven na stavbu, bude okamžitě zpracován. 

Autodomíchávač vyloží čerstvý beton do násypky čerpadla a bude dopraven do 

příslušného patra, kde se zpracuje vyškolenými pracovníky. 

Před čerpáním betonu je nutné potrubí dobře propláchnout a jako první dávku 

použít jemnozrnnou cementovou kaši, aby se na povrchu potrubí vytvořil film pro 

usnadnění pohybu čerstvého betonu. 

Betonáž jednoho patra je plánována přibližně na jeden (8 hodin) až dva pracovní 

dny. Což záleží na velikosti daného patra. Při potřebném množství betonu 

(337m3), je na 1.NP potřeba 23 autodomíchávačů a objemu 15 m3. Na další patra 

stropních konstrukcí (přibližně 96 m3), budou použity autodomíchávače o objemu  

9 m3, kterých bude zapotřebí 11. 

K vybetonování jednoho patra o tomto objemu za jednu či dvě pracovní směny 

bude zapotřebí vynaložit patřičný výkon pracovníků. Nebudou takto však vznikat 

pracovní spáry a náklady na provoz čerpadla a úpravy povrchů se značně sníží. 

 

4. Převzetí pracoviště 

Pro převzetí pracoviště k betonáží monolitických železobetonových stropů musí 

být dokončeny všechny předešlé práce. V tomto případě se jedná o vybetonování 

a zatvrdnutí všech svislých železobetonových konstrukcí v 1.NP, tedy pod 

aktuálním  betonovaným stropem. 

 

Pracoviště bude převzato pouze za těchto předpokladů: 

 čistoty na staveništi 

 dokončení betonáže všech svislých železobetonových konstrukcí 

 po výstupní kontrole zdícího procesu 

 zápisu o předání staveniště do stavebního deníku 
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Zda-li nebude některá z těchto podmínek dodržena, nebudou započaty práce na 

stropních konstrukcích. Po odstranění nedostatků, pro které odběratel odmítne 

pracoviště převzít, se přejímací řízení opakuje v nezbytně nutném rozsahu. Pokud 

má pracoviště pouze drobné nedodělky či vady, které nebrání provozu, je 

odběratel povinen takovéto pracoviště převzít. Pracoviště, na kterém by vady 

bránily v práci na realizaci stropní konstrukce, nesmí být převzata. 

O převzetí staveniště bude zhotoven zápis do stavebního deníku a stavbyvedoucí 

převzetím staveniště potvrzuje odpovědnost za staveniště. 

 

5. Obecné pracovní podmínky 

Skládky materiálu budou umístěny v oploceném prostoru staveniště, budou 

zpevněny a odvodněny. Pro pomůcky podléhající povětrnostním vlivům budou na 

staveništi umístěny skladovací kontejnery. Prostor staveniště bude osvětlen. 

Pevnost betonu závisí na pokročilosti hydratačního procesu. Růst pevností betonu 

ovlivňuje především čas, ale i teplota a vlhkost. Všechny pracovní činnosti budou 

prováděny za příznivých klimatických podmínek. Nastanou-li během výstavby 

komplikace kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám a bude-li mít jejich 

odstranění za následek snížení kvality díla nebo také zvýšení nákladů, poté je 

možné změny oproti normálu provést jen po domluvě s dodavatelem. 

Za nepříznivé klimatické podmínky se považuje pokles průměrné denní teploty pod 

+5°C. Pokud bude z časových důvodů probíhat betonáž i za nižších teplot než je 

+5°C, musíme použít beton proteplovaný. Tento beton se na stavbu dodá již 

předehřátý a ihned po betonáži se beton přikryje textilii, pod kterou se vžene teplý 

vzduch. Tímto způsobem se beton prohřeje až na 15 - 20°C. Naopak v letním 

období lze předpokládat, že bude betonáž probíhat za extrémně vysokých teplot. 

Proto je opět potřeba zabránit znehodnocení betonu vlivem vysokých teplot a 

ochránit konstrukci před přímým působením slunečních paprsků. Je to nezbytné 

k tomu, aby nedošlo k vypaření záměsové vody a tím k předčasnému ukončení 

hydratačního procesu. S vlhčením povrchu betonové konstrukce se započne, 

jakmile dosáhne beton takové pevnosti, že nedochází k vyplavování cementu 

z jeho povrchu při styku s vodou. Obvykle je to cca po 24 hodinách od zhutnění. 

Intenzita vlhčení a celková doba závisí na počasí, ale nejméně po dobu 7 dnů. 
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Dalším požadavkem je, aby veškeré práce byly provedeny kvalifikovanými 

osobami v daném odvětví, vazači musí mít planý vazačský průkaz a obsluha 

jeřábu musí disponovat platným strojnickým průkazem. 

 

6. Personální obsazení 

Hlavní odpovědnost na stavbě přebírá stavbyvedoucí, dohlížet na provedenou 

práci pracovníků bude mistr. Před zahájením prací musí vždy obsluha 

překontrolovat technický stav stroje, především musí být pracovníci řádně 

proškoleni. Obsluha jeřábu musí být seznámena se zakázanými pásmy dosahu 

jeřábu. 

 

6.1 Bednění 

Bednící a odbedňovací práce představují procesy značně náročné, proto je budou 

vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci. Jedná se o vyučené tesaře či zaučené 

montážníky. Pracovníci budou seznámeni se systémovým bedněním NOE H20 a 

s jeho technologickými postupy. 

 

Profese pro montáž bednění 

 tesař – montér bednění  3x 

 zaučený montážník – pomocník 4x 

 jeřábník    1x 

 

6.2 Armování 

Vedoucí čety je vyučený pracovník železář – betonář, ostatní pracovníci mohou být 

zaučeni. Nezaučení pracovníci provádějí pomocné práce a to zejména dopravu 

výztuže do místa ukládky. 

 

Profese pro armování 

 železář – betonář   3x 

 pomocník    4x 

 obsluha jeřábu   1x 
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6.3 Betonáž 

Betonářské práce na stavbě provádí betonářská četa o 8 pracovnících. Počet 

pracovníků se odvíjí od rozsahu a složitosti betonové konstrukce. Vedoucí 

konstrukce bude vyučený betonář. Ostatní mohou být zaučení stavební dělníci. 

 

Profese pro betonáž 

 betonář    2x  

 pomocník    4x 

 obsluha čerpadla   1x 

 obsluha jeřábu   1x 

 

7. Stroje a pracovní pomůcky 

Pro dopravu bednění a výztuže bude použit nákladní automobil Tatra T810. Beton 

bude na staveniště dopraven v autodomíchávači Schwing s objemem 9m3, 

případně 15m3 a pro přepravu materiálu po staveništi bude využit věžový jeřáb 

Liebherr 71 K. 

 

7.1 Velké stroje 

 Tatra T 810 

 autodomíchávač Schwing AM9C, AM15C 

 věžový jeřáb samostavitelný Liebherr 71 K 

 tahač Iveco Trakker AD 410T41 – 8x4 

 čerpadlo KCP 50ZX5-170 

 kontinuální míchač PFT HM 2006 

 

7.2 Ruční nářadí 

 vysokofrekvenční ponorný vibrátor AV 664 

 stahovací vibrační lišta QXE 

 kladívko, gumové kladivo 

 motorová pila 

 úhlová bruska 

 vrtačka 
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 stavební stolová pila Tuch TL350 

 stavební kolečka 

 kbelík 

 metr, tužka, vodováha 

 olovnice, provázek 

 zednická lžíce 

 hladítko 

 žebřík 

 

7.3 Pomůcky BOZP 

 rukavice 

 ochranná pracovní přilba 

 pevná pracovní obuv 

 reflexní vesty 

 ochranné plastové brýle 

 vhodné pracovní oblečení 

 

8. Pracovní postup 

8.1 Bednění 

Před zahájením prací na stropní konstrukci je nutné zkontrolovat předešlou 

pracovní etapu, což bylo zhotovení železo-betonových a zděných svislých 

konstrukcí. Po provedení této kontroly předešlých prací bude dopraveno na 

staveniště bednění od firmy ISD-NOE v rozsahu výkazu výměr bednění na tři 

příslušná patra. Na staveniště bednění dopraví Tatra T810 a věžový jeřáb, který 

bude na staveništi po celou dobu výstavby, jej přemístí na místo určené pro 

skladování, viz. B 2.3 - Výkres zařízení staveniště. Prvky bednění budou rozděleny 

dle jednotlivých prvků. 

 

Postup při montáži bednění: 

 

 Stavění podpěr 

Rozložení příčných a podélných nosníků po obvodu budoucího bytového domu. 
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- maximální rozestup nosníků primárního roštu    

 a1=0,75 m (pro tl. stropu 160, 190, 220 mm) 

      a2=0,625 m (pro tl. stropu 300 mm) 

 

- maximální rozestup nosníků sekundárního roštu 

 l1=2,71 m (pro tl. stropu 160 mm) 

      l2=2,60 m (pro tl. stropu 190 mm) 

      l3=2,42 m (pro tl. stropu 220 mm) 

       l4=2,36 m (pro tl. stropu 300mm) 

 

Nejprve bude provedeno hrubé výškové nastavení stropních podpěr. Postaví se 

opěrná trojnožka, do ní se zasune stropní podpěra a upevní se upínací pákou.  

 

 Montáž v rohu či u stěny 

Jestliže se opěrné trojnožky v rozích či u stěny nebudou dát rozevřít, doporučuje 

se upevnění opěrné trojnožky na jiné stropní podpěře, na které bude úplné 

rozevření opěrných trojnožek možné. U stěn se spojovací hlavice podpěr natočí 

tak, aby při odbedňování bylo možné pohodlně vytlouct klín. 
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 Uložení primárního nosníku 

Pomocí montážních vidlic se uloží primární nosníky do vidlicové hlavy. Do 

vidlicové hlavice mohou být umístěny jednotlivé nosníky nebo také dvojce nosníku, 

pokud nosníky přesahují. Pokládání břemen na bednění stropu je dovoleno teprve 

po montáži sekundárního roštu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uložení sekundárního nosníku 

Pomocí montážních vidlic se uloží 

s přesahem sekundární nosníky. Velice 

důležité je, aby pod každým 

předpokládaným místem styku desek ležel 

sekundární nosník. 
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 Uložení panelů 

Nejprve na okraj stropu připevníme ochranu proti pádu. Jako ochrana bude sloužit 

zábradlí, které se upevní do obvodových zdí. Panely se umisťují rovnoběžně 

s primárními nosníky a na okrajích se zajistí desky hřebíky. Nakonec se panely 

opatří odbedňovacím prostředkem pro snadnější odbednění.  

 

 Montáž bednění pro vytvoření otvorů v desce 

Z fošen tloušťky 25 mm a potřebné výšky ( dle požadované tloušťky stropní 

konstrukce) se vyrobí bednění a rohy se osadí trojúhelníkovými klíny. K panelům 

se poté připevní hřebíky. 

 

8.2 Armování 

Před započetím ukládání výztuže se prověří, zda byla provedena výstupní kontrola 

bednění či jeho potřebné části a zda jsou důkladně odstraněny vady,  nedodělky 

při ní zjištěné. V kladném případě se zahájí železářské práce. Připravenost 

bednění před dalšími pracemi prověřuje stavbyvedoucí nebo jím pověřený 

pracovník s příslušným vedoucím železářské čety. O této kontrole se  zapíše zápis 

do stavebního deníku. 

 

8.2.1 Ukládání výztuže 

Před ukládáním výztuže musí být bednění dostatečně očištěno a nastříkáno 

odbedňovacím prostředkem. Výztuž se bude z místa skládky výztuže přenášet 

pomocí jeřábu Liebherr 71 K a bude se přesouvat postupně, podle potřeby. 

Ukládání výztuže do bednění je náročný proces, kde se klade velký důraz na 

kvalitu, jelikož na kvalitě provedení poté závisí bezpečnost konstrukce.  

Výztuž se musí uložit v takové poloze, kterou předepisuje projektová dokumentace 

a zajistit tak, aby během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka 

krycí vrstvy. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním povrch bez mastnoty a 

nečistot.  
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  ISOKORB 

  

Při ukládání se postupuje takto: 

 Na bednění se připraví distanční podložky, které zabezpečují tloušťku krycí 

vrstvy betonu. Nejvhodnější jsou z PVC, vláknocementové nebo betonové. 

Nikdy se nesmí použít podložky z materiálu, který podléhá korozi. 

 Pruty rozdělovací výztuže se rozloží a poté se na ně položí hlavní výztuž. 

 V místě křížení se sváží drátem a zafixují proti posunu. 

 Klade se velká pozornost na křížení nosné výztuže, jelikož je zde reálné 

nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. 

 Při ukládání prutů s ohyby se musí dbát na to, abychom určili jejich 

správnou orientaci. 

 V místě vyložených konstrukcí se použijí k přerušení tepelného mostu 

izolované nosníky, tzv. ISOKORBY. 

 

 

 

 

 

                                                                    Distanční podložky – PVC 

 

8.2.2 Krytí výztuže 

Minimální tloušťka krycí vrstvy z hlediska ochrany výztuže proti korozi závisí na 

prostředí, kterému bude betonová konstrukce vystavena. Tloušťka krycí vrstvy je 

předepsána v projektové dokumentaci. 
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Pro zabezpečení stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se používají distanční 

podložky. Pro stabilizaci horních prutů výztuže (u konzol) krycí vrstvu prutů 

zajistíme zavěšením. Ve vhodných vzdálenostech výztuž přivážeme drátem na 

dřevěné laťky, které jsou uloženy na bočnicích bednění či na stojky vytvořené z 

oceli. 

 

 

 

                                         

  Stojka vytvořená z oceli                             

 

 

 

 

8.3 Betonáž 

Před samotným zahájením betonáže se musí řádně překontrolovat správnost 

uložení výztuže, především stabilita bednění a další prvky, které jsou popsány 

podrobněji v kapitole B 1.7 – Kontrolní zkušební plán pro stropní konstrukci. 

Výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku. 

Primární doprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači Schwing o 

kapacitě 9 m3, případně 15 m3 a sekundární doprava čerpadlem KCP 50ZX5 - 170. 

 

8.3.1 Zpracování čerstvého betonu a postup betonáže 

 

Při betonáži se musí dodržovat následující zásady: 

 bednění se musí před položením výztuže opatřit odbedňovacím nátěrem a 

pokud je bednění nasákavé, navlhčí se 

 betonová směs se musí zpracovat co nejrychleji po zamíchání 

 betonování jedné ucelené části konstrukce se musí provést plynule tak, aby 

nedošlo k přerušení 

 betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách 

 čerstvě zabetonované konstrukce se musí vyvarovat otřesům a to 

minimálně po 7 dní 
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 betonová směs se nesmí dávkovat z větší výšky jak 1,0 m 

 ukládání další vrstvy betonové směsi je zakázáno na vrstvu ještě 

nezhutněnou 

 betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k posunutí výztuže či 

přetvoření bednění 

 betonáž je možno přerušit pouze do doby než čerstvý beton dosáhne 

hodnoty 3,5 MPa požadované při zkoušce tuhnutí. Pokud nebude možnost 

pevnost stanovit, vytvoří se v příhodném místě v konstrukci, tzv. pracovní 

spára a po 18 hodinách se pokračuje opět v betonáži 

 při zhutňování ponornými vibrátory, se vpichy nesmí umisťovat do jednoho 

místa vícekrát. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek 

viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka vrstvy, která je 

zhutňována, nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. Při 

zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hlouby 50 – 100 

mm. 

 ponorný vibrátor se nesmí dostat do styku s bedněním či výztuží a musí se 

postupovat tak, aby ponor vibrační jehly byl co nejrychlejší a pohyb hlavice 

nahoru byl spíše pomalý, aby se dostatečně vytlačil vzduch 

 pro povrchovou vibraci se použije vibrační latě, která je ovšem oproti 

ponorným vibrátorům méně účinná. Povrchová vibrace působí do hloubky 

200 – 250 mm a do stran se šíří nepatrně. Tuto technologii použijeme pro 

zhutnění plošných vodorovných konstrukcí. 

 

Při zhotovování dilatačních a pracovních spár se musí dodržet zásady: 

Pracovní a dilatační spáry musí být provedeny a upraveny dle projektové 

dokumentace. U této stavby je snaha betonové konstrukce pracovními spárami 

přerušit co nejméně. Jelikož  se jedná o náročnější konstrukce, bude pracovní 

spára prováděna pouze dle projektové dokumentace a to pouze u konstrukce 

stropu nad 1.NP až stropu nad 4.NP. U vyšších pater bude provedena betonáž 

stropu během jednoho pracovního dne. 
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Před dalším betonováním musíme povrch spár řádně upravit: 

 nespojené částice starého betonu se musí odstranit 

 spára se omyjeme a řádně navlhčí vodou, avšak voda v prohlubních se 

musí odstranit 

 

Postup betonáže: 
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8.3.2 Ošetření a ochrana betonu 

Proto, aby se dosáhlo předpokládaných a požadovaných vlastností betonu, se 

musí po určitou dobu ošetřovat. Ošetřovací doba začíná ihned po dokončení 

hutnění betonu. 

Ošetřováním betonu se zabrání předčasnému vysychání, zvláště v důsledku 

slunečního záření a také působení větru. Nejpoužívanější metodou ošetřování 

betonu je ponechání betonu v bednění, přikrytí fólií či textilií, ochrana speciálním 

postřikem. Touto ochranou se zabrání vyplavení při dešti, rychlému ochlazení 

betonu během prvních dnů po uložení, vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, 

působení nízkých teplot nebo mrazu, vibracím a nárazům. 

 

8.4 Odbedňování betonových konstrukcí 

Bednění a jeho podpěrné či opěrné konstrukce se nesmí odstranit dokud beton 

nedosáhne dostatečné pevnosti tak, aby betonový prvek přenesl veškerá zatížení, 

která na něj budou působit v průběhu dalších stavebních prací. Také nesmí být 

dovoleno, aby došlo k poškození povrchů údery při odbedňování a aby nevznikly 
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odchylky tvaru konstrukce nad stanovené tolerance. Pevnost betonu při 

odbedňování musí dosahovat alespoň 70 % konečné předepsané krychelné 

pevnosti betonu. Pevnost pro odbednění se ověřuje tvrdoměrnou metodou 

provedenou pomocí Schmidtova kladívka. 

Bednění se však ponechá na místě 28 dní. Po uplynutí těchto dní se mohou 

odeprat podpěry pod bedněním. 

 

 Odstranění mezipodpěr 

Nejdříve se odstraní mezipodpěry a uloží se do ukládacího boxu. Po celkovém 

odstranění mezipodpěr zůstane pouze rastr podpěr s trojnožkou, jak ve směru 

podélném, tak příčném. Vznikne tak dostatečný prostor pro manipulaci a průchod 

s paletami a ukládacími boxy. 

 

 Spouštění stropního bednění 

Poklepáním kladiva na klín upevněný v podpěře se popustí bednění stropní 

konstrukce. 

 

Odstranění uvolněných dílců 

Nejprve se sklopí sekundární nosníky, vytáhnou se a uloží na ukládací palety. 

Nosníky pod stykem desek zůstanou ještě nechány na místě. Bednící desky se 

odstraní a opět se uloží rovnou na ukládací palety.  Postupně se demontují 

zbývající primární i sekundární nosníky a jsou uloženy do boxu. Demontuje se  

vidlicová hlava. 

 

 Demontáž stropních podpěr 

Nakonec se demontují všechny stropní podpěry. Poklepáním kladiva na klín, který 

je umístěn v podpěře, klín je vytáhnut a vnitřní trubka se opatrně vsune do vnější. 

Stativy budou uloženy do ukládacích boxů. 

Ukládací boxy s bedněním se umístí pomocí jeřábu na betonovou skladovací 

plochu a opět budou využity, stejným postupem, na dalším patře bytového domu. 
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9. Kontrola kvality jakosti 

K zajištění požadované jakosti stavby je vypracován plán kvality stavby, který 

obsahuje kontrolní a zkušební plán. Kontrolní a zkušební plán určuje druh 

zkoušek, způsob kontroly, jejich četnost, způsob dokumentování, odpovědnost a 

jiné nezbytné údaje, které jsou spojeny s realizací stavby. Kontrolní a zkušební 

plán je vypracován jako samostatný dokument, tudíž v této kapitole je uvedena 

pouze rekapitulace obsahu plánu kvality. 

Všechny provedené práce budou dle doby vykonání zaznamenávány do 

stavebního deníku. 

 

9.1 Bednění 

9.1.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola jakosti dříve provedených prací. 

 Připravenost podkladu – povrch bez nečistot, prachu, vody. 

 Rovinnost podkladu. 

 Množství bednění. 

 Stav jednotlivých prvků, jejich poškození. 

 

9.1.2 Mezioperační kontrola 

 Provedení bednění – kontrola spojů, vzdálenost nosníků a stojek, doražení 

desek. Nesmí se dopustit, aby docházelo vlivem netěsnosti k vyplavování 

jemných složek betonu. 

 Odchylky bednění – dodržení výškové kóty podle projektové dokumentace, 

vzdálenosti stojek a nosníků. 

 Statická únosnost a stabilita – musí se zabránit uvolnění, posunutí či 

borcení. Návrh podpěrných konstrukcí musí být provedeno tak, aby bralo 

v potaz možné přetvoření, které nastane během a po betonáži. 

 Kontrola konzolových úseků. 

 Čistota vnitřního povrchu. 

 Provedení odbedňovacího postřiku – nanáší se rovnoměrně a nesmí 

škodlivě působit na povrch konstrukce. 

 Kontrola montážních vložek a prostupů – přesnost osazení. Během 

betonování nesmí být narušen vzhled ani poloha. 
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9.1.3 Výstupní kontrola 

Při dokončení bednění stavbyvedoucí vyzve technický dozor odběratele 

k prověření dokončeného bednění. Tento výsledek prohlídky musí být zapsán do 

stavebního deníku.  

 

Prověřujeme: 

 Geometrii bednění 

 Stabilitu bednění a jejich částí 

 Odstranění nečistot – prach, sníh, voda, zbytky vázacího drátu 

 Úprava čel konstrukčních styků 

 Kontrola prostupů a montážních vložek 

 Tuhost a správnost bednění, podpěrných konstrukcí, pracovních plošin a 

dopravních cest 

 Těsnost styků bednění, spojení dílců bednění 

 Provedení systémového bednění v souladu s ustanovením ‘‘Závazných 

technologických předpisů‘‘ výrobce bednění 

 

9.2 Armování 

9.2.1 Vstupní kontrola 

Před tím než bude ukládána výztuž do bednění, se musí prověřit, že byla 

provedena výstupní kontrola bednění. Pokud byly zjištěny nedostatky, musí být 

řádně odstraněny. Při kladném vyhodnocení se mohou zahájit železářské práce. 

Použitelnost bednění k návazným pracím prověří stavbyvedoucí s vedoucím 

železářské čety. 

 

Prověřujeme: 

 Třídu, druh a kvalitu výztuže, hutní atesty 

 Množství daných prvků 

 Rozměry, povrch, provedení a vzdálenost žebírek, dodržení předepsané 

průřezové plochy pro jednotlivé prvky 

 Délky, ohyby, tvar výztuže a ukončení prutů 

 Čistota povrchu výztuže 

 Místa stykování nastavení prutů 
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9.2.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola vázání výztuže dle projektové dokumentace 

 Uložení výztuže v poloze předepsané v projektové dokumentaci 

 Použité profily 

 Zajištění proti posunutí, v délce nesvařovaných přesahů výztuže +2 profily 

výztuže 

 Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky 

±30mm 

 Uložení a poloha systémových nosníků ISOKORB 

 Dodržení krytí – nejmenší krytí musí být rovno jmenovitému průměru 

výztuže ‘‘ds‘‘, nejméně však:    

třmínky a rozdělovací výztuž min. 10 mm 

 nosná výztuž desek   h<150 mm, min. 10 mm 

                 h>150 mm, min. 15 mm 

 

9.2.3 Výstupní kontrola 

Před zahájením betonáže musí stavbyvedoucí vyzvat technický dozor odběratele, 

aby překontroloval dokončené železářské práce a všechny ostatní prvky. 

Prověření zapíše technický dozor odběratele do stavebního deníku, tím dá souhlas 

k zahájení betonáže. Při kontrole výztuže kontrolujeme soulad s projektovou 

dokumentací, smlouvou nebo jinými specifickými předpisy. 

 

Prověřujeme: 

 Druh použité výztuže 

 Profil prutů 

 Počet výztužných vložek, délku, tvar, ohyby a jejich ukončení 

 Polohu v konstrukci a tuhost výztuže 

 Tvar a počet třmínků 

 Krytí výztužných vložek, jejich vzdálenost, stykování 

 Čistotu povrchu vložek – koroze, mastnota 

 Dodržování stanovených tolerancí a odchylek 

 Čistotu bednění po železářských pracích 
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 Teplota povrchů – hlavně v zimě nesmí klesnout teplota výztuže pod 

+5°C 

 Čistota, bez sněhu a námrazy 

 

Pokud budou zjištěny nějaké neshody s projektovou dokumentací, musí být 

odstraněny dříve, než započne betonáž. Kontrolu poté provede stavbyvedoucí a 

zapíše zápis do stavebního deníku. 

 

9.3 Betonáž 

9.3.1 Vstupní kontrola 

Před započetím betonáže bude prověřeno, zda byla provedena výstupní kontrola 

bednění a výstupní kontrola železářských prací. Jejich výsledek musí být 

zaznamenán do stavebního deníku a musí být dán souhlas k zahájení betonáže. 

Při každém dodání transportbetonu musí být při předání betonové směsi předán 

dodací list, který je i dokladem o množství dodané směsi a jakosti. 

 

Dodací list musí obsahovat tyto náležitosti: 

 Identifikace výrobce betonové směsi 

 Pořadové číslo dokladu 

 Jméno odběratele, místo přejímky betonové směsi 

 Druh a třída betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třída 

cementu, přísady 

 Množství betonové směsi v m3 

 Datum a čas zamíchání betonové směsi 

 Použitý dopravní prostředek, SPZ a jméno řidiče 

 Čas příjezdu na místo přejímky, čas ukončení přejímky 

 

Dále předem určený pracovník prověří: 

 Shodu údajů na dodacím listě 

 Čas zamíchání betonové směsi 

 Teplotu betonové směsi při nízkých či záporných teplotách v zimním 

období 

110



 Případně provádí zkoušku zpracovatelnosti, konzistence nebo také 

odběr betonové směsi pro zkoušku krychelné pevnosti, případně další 

zkoušky dle požadavků projektové dokumentace 

 

O provedených odběrech a výsledku kontrolních zkoušek provede stavbyvedoucí 

zápis a přiloží doklad do stavebního deníku. 

 

9.3.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola ukládání betonové směsi 

 Kontrola hutnění betonové směsi 

 Kontrola vyrovnání čerstvého betonu 

 Kontrola ošetřování betonu 

 

9.3.3 Výstupní kontrola 

Tvar a rozměr betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru v projektové 

dokumentaci. Pokud nejsou v projektové dokumentaci předem dány mezní 

odchylky geometrických parametrů, musíme je stanovit dle požadavků ČSN 73 

0210-2 - přesnost monolitických betonových konstrukcí. 

 

Kontrola betonové monolitické desky: 

 Výšková odchylka proti projektové dokumentaci – max. 15 mm 

 Kontrola rozměrů – tloušťka desky, pozice prostupů 

 Hladkost a vodorovnost povrchů 

 Praskliny, trhliny, štěrková hnízda – celková plocha vadných míst nesmí 

být větší než 5 % z celkového povrchu dané části konstrukce, u 

tenkostěnných konstrukcí nesmí přesáhnout 1 % 

 Nesmí být obnažena nosná výztuž 

 Povrchy, které budou později omítány, nesmějí mít výčnělky větší než ½ 

tloušťky předepsané omítky a nesmí být znečištěny látkami, které by 

snižovaly soudržnost 
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9.4 Odbedňování 

9.4.1 Vstupní kontrola 

Musí být splněna podmínka minimální pevnosti betonové konstrukce – 

železobetonové monolitické stropní konstrukce. 

 

9.4.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola odbedňovacích ploch 

 Kontrola odbedněného bednění 

 Vyloučení nevyžádaných napětí v konstrukci 

 

9.4.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola provedení a dodržení předepsaných rozměrů dle projektové 

dokumentace 

 Kontrola povrchu betonové konstrukce 

 Kontrola čistoty bednění 

Po odbednění  betonové monolitické konstrukce provede stavební dozor společně 

se stavbyvedoucím zápis do stavebního deníku. 

 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Jednotlivé body BOZP jsou vztaženy k technologické etapě zhotovení 

železobetonové monolitické stropní desky, podrobněji jsou popsány v samostatné 

zprávě o bezpečnosti a ochraně práce a zdraví na stavbě B 1.9. Informují jakým 

způsobem bude zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci dle platných 

zákonů a nařízení vlády. Zpráva BOZP vychází zejména z uvedených právních 

předpisů: 

 

 363/2005 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 591/2006 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 309/2006 Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní 

vztahy 

 378/2001 Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 101/2005 Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí  

 

Před zahájením veškerých prací musí být všichni pracovníci prokazatelně 

seznámeni s technologickými postupy.  

 

Při této etapě musí být řešena např.: 

 Povinnosti dodavatele stavebních prací 

 Povinnosti pracovníků 

 Požadavky na zařízení staveniště 

 Vnitrostaveništní komunikace 

 Skladování a manipulace s materiálem 

 Práce bednící 

 Práce železářské 

 Práce betonářské 

 Práce odbedňovací 

 Stroje pro výrobu, dopravu a zpracování betonové směsi 

 Čerpadla směsi a strojní míchačky 

 Věžový jeřáb 

 

Všechny ostatní podrobnosti jsou uvedeny v samostatné příloze B 1.9 - 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbě. 

 

11. Životní prostředí 

V průběhu provádění prací je nutno dodržovat ustanovení zákonných nařízení, 

např.  

114/1992 - Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 

100/2001 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých     

                  souvisejících zákonů 
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Především je nutné dbát na dodržování nejvyšších přípustných hladin hluku 

stanovených hygienickými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízení vlády 

ČR č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

hluku. 

Okolí staveniště nesmí být ovlivňováno působením nadměrného hluku či vibrací. 

Pokud k tomu dojde, musí být omezena doba působení. Rušivé stavební práce 

nesmí být vykonávány ve dnech pracovního volna , pracovního klidu a v pracovní 

dny od 21 hodiny až do 7 hodiny ranní. 

 

Stavba nebude mít na životní prostředí žádný výjimečný vliv. Při stavbě dojde 

pouze ke zvýšené intenzitě hluku a prachu. Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, je nutné provést opatření, které 

povede k omezení a předcházení znečišťování ovzduší. K pohonu stavebních 

strojů je tedy nutné používat pouze schválená paliva nebo elektrickou energii a při 

přerušení práce stroje musí být vždy vypnut motor. Stavební stroje jsou 

v dostatečném technickém stavu, aby nedošlo vlivem špatného stavu k ohrožení 

životního prostředí (např. únik pohonných hmot, oleje atd.) Veškeré stavební práce 

jsou v souladu se zákonem a všichni pracovníci dbají na ochranu životního 

prostředí.  

 

Veškerý nebezpečný odpad je svážen ze staveniště, aby nedošlo k úniku 

nebezpečných látek do okolního prostředí. Nebezpečné odpady musí být vždy 

ukládány samostatně a ostatní odpady budou tříděny. Od běžného stavebního 

odpadu je nutné oddělit plasty, sklo, spalitelný odpad a kovy. Proto je nutné 

staveniště vybavit vhodnými sběrnými kontejnery na odpad. Veškeré vznikající 

odpady musí být zlikvidovány recyklací nebo odvezeny do sběren komunálních 

odpadů a na řízené skládky. Musíme dodržovat ustanovení legislativních předpisů 

o odpadech, jimiž jsou především zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady. 

 

Během výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 

k ohrožování kvality podzemní vody. Musíme se proto řídit směrnými dokumenty 
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pro ochranu vod, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízením vlády ČR č. 

61/2003 Sb., kterým se stanovují ukazatele přípustného znečištění vod. 

Vypouštění odpadních vod, které by mohly způsobit ohrožení, je možné provádět 

jen se souhlasem orgánů státní správy, způsobem, který byl schválen, většinou po 

předčištění těchto vod. 

 

Chráněné prostory, území, objekty a ochranná pásma musí být před stavebními 

pracemi ošetřeny uplatněním zásad zákonných a podzákonných norem o ochraně 

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

krajiny. 

 

12. Použitá literatura 

Seznam použité literatury a použitých zdrojů je samostatně vypsán v dokladové 

části s názvem: ,,Seznam použité literatury‘‘. 
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1. Identifikační údaje 

Název stavby:    Bytový dům Francouzská 

Místo stavby:    Ulice Francouzská, Brno-město 

Přehled pozemků dotčených stavbou:     

Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se nachází hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 

406, 407. Parcely dotčené realizací objektů: 218/2. 

 

Smluvní účastníci výstavby: 

Objednatel/stavebník:   Ing. Radek Němec 

U rybníka 314/8 

664 48 Moravany 

Zodpovědný zástupce:   Ing. Pavel Bedřiška 

Projektant:     MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 

Eleonory Voračické 39 

Brno, 616 00 

Zodpovědný projektant:   Ing. Pavel Bezpalec 

 Zodpovědný spolubydlící:   Ing. Jan Kočí 
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2. Kontrolní zkušební plán – stropní konstrukce 

  

č. Předmět kontroly Popis kontroly, odchylky, předpis Dokument 
Kontrolu 
provede 

Četnost 
kontroly 

Způsob 
kontroly 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

V
S

T
U

P
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

1 Kontrola PD 
Úplnost, rozsah, kontrola a 

zpracování připomínek do PD 

vyhl. 
499/2006 
Sb., vyhl. 
137/1998 
Sb., ČSN 
01 3481 

HSV, 
PSV, TDI 

jednorázově vizuální kontrola 
jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

2 
Přejímka 

pracoviště 

1) Kontrola provedení zdících prací.                              
2) Kontrola svislosti a rovinatosti 
zdiva.               3) Kontrola věnců.                                             
a) Správná výška věnce ±20mm.                             
b) Správné osazení věncovek, 
správná tepelná izolace, její 
tloušťka a materiál. 

1) ČSN 
730420 
2) - 3) 

ČSN 73 
0205  

 HSV 
jednorázově 

1) vizuálně a 
měřením             
2) měřením                                   
3)a) měření, 
svinovací metr, 
nivelační přístroj, 
nivelační lať                                           
b) vizuální 
kontrola 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

3 Bednění 

1)Certifikát bednění - statická 
nosnost, odolnost 2)Množství                                              
3)Kontrola funkčnosti a poškození, 
čistota, těsnost 

PD HSV 

každý 
doklad,                       
každá 

dodávka 

vizuální kontrola 
jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

4 Výztuž 

1) Kontrola třídy oceli, kvalita, hutní 
atesty.           2) Množství.                                                           
3) Rozměry, povrch, provedení a 
vzdálenost žebírek či výstupků, 
dodržení předepsané průřezové 
plochy. 

PD                           
ČSN 

730205 
HSV 

1) každý 
doklad, 
každá 
dodávka                                      
3) 
namátkově 
několik 
prutů od 
každé 
skupiny 
jmenovitého 
průměru a 
tvaru 

1) vizuální 
kontrola                   
3) vizuální 
kontrola dle PD, 
měřením, 
posuvné měřítko, 
svinovací metr 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 
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V
S

T
.K

. 

5 
Betonová 

směs 

1) Doložená kvality a třídy betonové 
směsi, certifikáty, atesty.                                              
2) Množství. 

Certifikát 
betonárky dle 

ČSN ISO 
9002 

HSV 
každý doklad,                       

každá dodávka 
vizuální kontrola 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

M
E

Z
IO

P
E

R
A

Č
N

Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

6 Bednění 

1) Provedení bednění-kontrola 
spojů, doražení desek, vzdálenost 
nosníků a stojek.                   2) 
Odchylky bednění-dodržení výškové 
kóty dle PD, přeměření pozice rohů 
a prostupů.                       3) Stabilita 
a statická únostnost-správnost 
provedení z hlediska statiky. 
Umístění stojek a nosníků.                                                           
4) Kontrola konzolových úseků.                             
5) Provedení penetračního nátěru 
bednění. 

ČSN 73 0210-
1   ČSN EN 

13670 

HSV, 
PSV,G 

1) - 5) každé 
bedněné patro 

1) vizuální kontrola 
dle PD, měření, 
posuvné měřítko, 
svinovací metr                      
2) metr, vodováha, 
nivelační přístroj                                         
3) vizuální kontrola 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

7 Výztuž 

1) Kontrola svázání výztuže dle PD-
umístění prutů, použité profily, krytí, 
hustota proarmování, kontrola styků.                                                                        
2) Poloha nosných prutů výztuže 
±30 mm, rozmístění rozdělovací 
(konstrukční) výztuže ±50mm.                                                                   
3) Odchylky polohy styků a svarů 
podélných prutů ve směru jejich 
délky ±30 mm.                                     
4) Vázání výztuže a zajištění proti 
posunutí, v délce nesvařených 
přesahů výztuže +2 profily výztuže, 
čistota výztuže 

ČSN EN 
10080   ČSN 

EN 13670  

HSV, 
PSV, 
TDI 

každé patro před 
betonáží 

1) 2) vizuální kontrola, 
náhodné měření, 
ocelové měřítko s mm 
dělením                        
3) vizuální kontrola                     
4) vizuální kontrola, 
náhodné měření, 
ocelové měřítko s mm 
dělením 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

8 
Betonová 

směs 

1) Kontrola dodaného množství.                                   
2) Správná zpracovatelnost betonu-
sednutí kužele                                                   

TP                                       
ČSN EN 206-
1    ČSN EN 
12350-1-7 

PSV 
1) každý doklad, 
každá dodávka                           
2) každý mix        

1) vizuální kontrola 
dle PD            2) 
zkouška sednutí 
kužele dle Amdrasse, 
zkušební zařízení 
(propichovací tyč, 
násypka, deska, 
podkladní deska, 
lopatka, nádoba)                  
3)vizuální kontrola 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 
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M

E
Z

.K
. 

9 
Betonáž 
stropu 

1) Kontrola ukládání směsi-výška 
ukládání.                                2) 
Kontrola hutnění směsi.                                             
3) Kontrola vyrovnání čerstvého 
betonu 

ČSN EN 206-1               
ČSN EN 13670                   

TP 
PSV 1) - 3) namátkově 

1) - 2) vizuální 
kontrola             3) 
měřením 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 
K

O
N

T
R

O
L

A
 

10 
Kontrola 
stropní 
desky 

1) Výškové odchylky proti PD - max. 
10mm.         2) Kontrola rozměrů - 
tloušťka desky, poloha důležitých 
rohů, pozice prostupů.                         
3) Hladkost a vodorovnost povrchu. 

ČSN EN 13670  
HSV, 

G 
namátkově 

1) Vizuální kontrolou 
dle PD, měření, 
metr,vodováha, 
nivelační přístroj                        
2) metr, vodováha                          
3) vizuální kontrola, 
vodováha 2m, 
ocelové měřítko s mm 
dělěním,svinovací 
metr 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

jméno:   
dne:      
podpis: 

 

 

Vysvětlivky k tabulkové části (zkratky): 

HSV – stavbyvedoucí 

PSV – mistr 

TDI – technický dozor investora 

G – geodet 

SD – stavební deník 

TD – technologický předpis 

PD – projektová dokumentace 
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3. Popis jednotlivých kontrol 

 

VSTUPNÍ KONTROLA 

 

Bod č. 1: kontrola PD 

- Úplnost, rozsah, správnost a platnost projektové dokumentace. 

- Musí být odsouhlasení autorizovaným projektantem a investorem. 

- Zpracování připomínek do PD. 

- Zápis do stavebního deníku – provede stavbyvedoucí. 

 

Bod č. 2: Přejímka pracoviště 

1) Kontrola provedení zdících prací – při přejímání části zděných konstrukcí se kontroluje shoda tvaru, rozměrů a polohy 

konstrukce s projektem. Dále zkontrolujeme vazbu zdiva, šířku a způsob vyplnění maltových ložných spár maltou, svislost 

zděných konstrukcí, způsob provedení jednotlivých částí zdiva (komín, průduchy a prostupy). 

2) Kontrola svislosti a rovinatosti stěn – při kontrole délkového a výškového modulu používáme hoblovanou lať s vyznačenými 

značkami po 125mm. Délka latě musí odpovídat projektové výšce hotové zdi. Doporučené hodnoty mezních odchylek viz 

tabulky: 
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Mezní odchylky polohy středů opěrných ploch dílců více podlažních stěn a sloupů ve výše ležících podlažích: 

Mezní odchylky v mm pro rozsahy výšek objektů v m 

Konstrukce do 8,0 m 8,0-16,0 m 16,0-32,0 m více než 32,0 m 

Nosná stěna (střední tloušťky), sloup ± 15 ± 20 ± 30 h / 1000 

 

Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků: 

Rozměr 

Mezní odchylky v mm pro rozsahy výšek objektů v m       

do 4,0 m 4,0-8,0 m 8,0-16,0 m více než 16,0 m 

délka, šířka (hloubka) ± 20 ±  25 ±  30 ±  40 

výška ±  25 ± 30 ±  40 ±  50 

 

Informativní odchylky zdiva: 

  zeď pilíř 

tloušťka zdiva ± 5 mm ± 3 mm 

odklon od svislice na výšku patra 4 m ±  10 mm ±  10 mm 

nerovnost lícového zdiva (měřeno 2m latí) 5 mm 5 mm 

 

Bod č. 3: Bednění 

- Kontrola vizuální, četnost kontroly před přijetím dodávky, kontrola certifikátu bednění. Statická únosnost a odolnosti. 

- Vizuální kontrola dodaného bednění. Kontrola dodacího listu a množství uvedených kusů bednění a počet dodaných. 

- Kontrola funkčnosti, nezničitelnosti, provozuschopnosti. Kontrola skladování. Zápis do deníku a podpis dodacího listu. 
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Bod č. 4: Výztuž 

Skladování – zpevnění, suchá plocha, podkladky, označení štítky – čitelné označení typu, množství a váhou svazku 

- kontrola množství, druhu a ceny prutů dle dodacích listů a odpovídající PD 

- kontrola atestu – pokud vše odpovídá s atestem, neprovádí se zkoušky 

Výztuž kontrolujeme vizuálně, měřením. Četnost kontroly bude prováděna namátkově před přijetím dodávky. Kontroluje se třída 

oceli, hutní atesty a kvalita. Namátkově se vybere od každého jmenovitého průměru několik prutů a kontroluje se jeho shoda 

s PD. Zejména délky, průměr, žebírkování, koncová úprava. Dodávku kontroluje a zapisuje do stavebního deníku 

stavbyvedoucí. 

 

Bod č. 5: Betonová směs 

- Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9001 pro výrobu betonové směsi. 

- Prohlášení o shodě dle 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 163/2002. 

- Krychelné zkoušky – z dodaného betonu se odeberou 3 zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých po 28 dnech 

tvrdnutí zjišťuje:         

  pevnost betonu v tlaku 

 hloubka max. průsaku tlakovou vodou 

 odolnost povrchu proti působení vody a chemicky rozmrazovacích prostředků 
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Čerstvý beton: 

Druh 
zkoušky 

Beton odolný XF4 
Ostatní monolitické konstrukce, beton odolný vlivu prostředí 

XC^XD^XF^XA 

konzistence 

1 x z každého dopravního prostředku, 

vždy při zkoušce obsahu vzduchu a 

výrobě zkušebních těles 

min. 3 x denně a vždy při zkoušce obsahu vzduchu, výrobě zkušebních 

těles, vždy z následující dodávky při mezní hodnotě (min. max.) 

první zkouška se musí provést ir první dodávky 

obsah vzduchu 1 x z každého dopravního prostředku, 

min. 3 x derme a vždy při výrobě zkušebních těles, vždy z následující 

dodávky při mezní hodnotě (min. max.) neprovádí se u XC, XD a XA1 

první zkouška se musí provést u první dodávky 

objemová hmotnost 

čerstvého betonu 

vždy při obsahu vzduchu a výrobě 

zkušebních těles 
vždy při obsahu vzduchu a výrobě zkušebních těles 

 

 

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

 

Bod č. 6: Bednění 

- Kontrola provádění bednění se provádí vizuální kontrolou a měřením u každého patra.  

- Před betonáží musí být bednění dobře smontováno, bez vážných vad a nedodělků, které by mohly ovlivnit 

výsledný vzhled nebo funkci betonové konstrukce. 

- Návrh podpěrného lešení musí brát v úvahu přetvoření během a po betonování, aby se zabránilo vzniku 

škodlivých trhlin v mladém betonu.  

- Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. 
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Kontrola bednění zahrnuje:  

- Kontrolu těsnosti tzn. dostatečná těsnost, aby se zabránilo průniku jemných částic.  

- Kontrola čistoty bednění - především nečistoty jako je bláto, malta, úlomky cihel, dřevěné třísky a nečistoty, které se 

můžou na bednění vyskytnout.  

- Kontrola stability probíhá vizuálním prohlídnutím a posouzením konstrukčně správného provedení, které posoudí 

stavbyvedoucí. Kontrola dodržení výškové kóty bednění viz. PD. Maximální tolerance je 10mm v každém rohu.  

- Přeměření kastlíků pro vytvoření otvorů a zajištění proti posunu. Kontrola pevnosti bočnice pro vytvoření okraje desky. 

Odchylky u otvorů (prostupů) ±25mm. 

- Penetrační nátěr musí být v souvislé (min. 2 mm) vrstvě po celé ploše. Odbedňovací prostředky se musí vybrat a 

používat tak, aby nepůsobily škodlivě na beton, betonářskou výztuž nebo bednění a aby neměly škodlivé účinky na 

trvalou konstrukci.  

 

Bod č. 7: Výztuž 

- Kontrola výztuže bude provedena vizuální kontrolou, namátkově v průběhu armování a před betonáží.  

- Na povrchu výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, 

nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké zrezivění povrchu je přípustné. 

 

Kontrola výztuže spočívá v posouzení správné polohy výztuží, vázání výztuže a zajištění proti posunutí, čistotě výztuže, 

dostatečný prostor mezi pruty pro uložení betonu a hutnění. S posuvným měřítkem kontrolujeme namátkově jmenovité profily, 

dle projektové dokumentace. Dále se bude kontrolovat svázání a zajištění proti posunu výztuže. Posuvným metrem se 

kontroluje výška budoucího krytí, které je zajištěno distančními podložkami. Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy 

126



předepsané v projektu nesmí překročit +20% hodnoty vyznačené v projektu, max. však ±30mm. Půdorysná poloha výztuže musí 

být uložena s tolerancí 30mm a rozdělovací 50mm.  

 

Kontroly zapisujeme do stavebního deníku s podpisem stavbyvedoucího a technického dozoru investora. 

 

Bod č. 8: Betonová směs 

- Kontrola je prováděna vizuální kontrolou, četnost kontroly – každá dodávka (doklad).  

- Před přijetím dodávky čerstvého betonu se kontroluje pevnostní třída, certifikáty, atesty, množství.  

 

Kontrola kvality betonu 

-kontrola dle dodacího listu – množství, čas výroby, čas dodání a její 

specifikace z označení 

- max. doba transportu - 0-25°C =>90min, t<0°C =>45min, t>25°C =>45min 

Zkouška konzistence: 

- Sednutí kužele dle ČSN EN 12350-1 – z počátku se odebere vzorek 

z každého autodomíchávače, postupně z každého třetího.  

 

Bod č. 9: Betonáž stropu 

Kontrola betonáže stropu je prováděna vizuální kontrolou a měřením během betonáže a při dokončení. Během betonáže se 

musí kontrolovat nedochází – li k rozmísení betonu. Betonová směs je tlačena v potrubí čerpadla danou rychlostí, proto je nutno 

udržovat ústí potrubí čerpadla nízko nad zemí tzn. výška ukládání betonu max. 1,0 m. Ukládá se po vrstvách. Tloušťka uložené 

vrstvy závisí na použité technologii zhutňování. U ponorných vibrátorů nebude větší než 1,3 násobek délky ponorného vibrátoru, 
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u vibračních latí (povrchová vibrace) max. výška vrstvy nepřekročí 200 mm. Beton uložený do bednění se musí dostatečně 

zhutnit, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu. 

Ukládání a zhušťování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení  jednotlivých vrstev a tak pomalé, aby se 

zabránilo nadměrným sedáním nebo přetěžováním bednění a podpěrného lešení. Zhutňování považujeme za ukončené ve 

chvíli, kdy na povrch vystoupí cementová voda (cementové mléko). 

Během ukládání a zhutňovaní se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu zářeni, silnému větru, mrazu, vodě, dešti, 

sněhu. 

Během betonáže se kontroluje rovinatost a výška již vyrovnané konstrukce, která se srovnává s přesností na 10mm. 

 

Ošetřování čerstvého betonu 

-čerstvý beton je nutno po dobu hydratace ( min.12 hodin) ochlazovat a zvlhčovat - za předpokladu doby tuhnutí max. 5 hodin a 

teplota povrchu betonu se předpokládá min. +5°C. 

- pokud není dodržena min. teplota +5°C – překrytí textilií 

- min. teplota vody při vlhčení +5°C a min. teplota prostředí +5°C 

 

VÝSTUPNÍ KONTROLA 

 

Bod č. 10: Kontrola stropní desky: 

Kontrola se provede pomocí dvoumetrové latě, která se přiloží na hotovou konstrukci. Zjišťují se odchylky, které 

nesmí být větší než 5 - 10 mm na 1 m do výšky a 20 mm na 1m do šířky.  

Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrukce – měřením ČSN 730210-2, ČSN 730205 
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Kontrola jakosti povrchů konstrukce ČSN 730210-2, ČSN 730205. 

Kontrola pevnosti betonu ČSN-EN 206-1. 

Zkoušení pevnosti betonu v tlaku, vyjmutím vzorku z konstrukce nebo nedestruktivní kontrolou pomocí Smithova 

kladívka. Tloušťka stropu dle PD ±8mm.  
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1. Identifikace stavby 

Název stavby:   Bytový dům Francouzská 

Místo stavby:   Ulice Francouzská, Brno-město 

Přehled pozemků dotčených stavbou:     

Stavební objekt se vyskytuje na parcele 400, 403. Sousední parcely, kde se nachází 

hranice oplocení staveniště 381, 398, 399, 406, 407. Parcely dotčené realizací 

objektů: 218/2. 

 

Smluvní účastníci výstavby: 

Objednatel/stavebník:  Ing. Radek Němec 

U rybníka 314/8 

664 48 Moravany 

Zodpovědný zástupce:   Ing. Pavel Bedřiška 

Projektant:    MIMOTO s.r.o. architektonický ateliér 

Eleonory Voračické 39 

Brno, 616 00 

 

Zodpovědný projektant:   Ing. Pavel Bezpalec  

Zodpovědný spolubydlící: Ing. Jan Kočí 

 

2. Popis stavby 

Předmětem projektu pro provedení stavby je novostavba řadového bytového domu na 

ulici Francouzská. Zájmová lokalita se nachází mezi ulicemi Francouzská a 

Merhautova, v městské části Brno-střed. Staveništěm se rozumí celá parcela č. 400, 

403 o rozloze 1272 m2. Bytový dům Francouzská bude mít 7 nadzemních podlaží, 

1.NP bude částečně pod terénem, kde bude umístěno technické zázemí objektu, 

komerční prostory a garáže. V 2.NP až 7.NP budou byty. 

Terén je v této lokalitě značně svažitý směrem k ulici Francouzská, tvar terénu byl 

částečně pozměněn soustavou opěrek a terénních úprav. 

Ke staveništi se dostaneme pouze po jednosměrné komunikaci, ulicí Francouzská. 
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3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Tato zpráva BOZP informuje jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci dle platných zákonů a nařízení vlády. Zpráva BOZP vychází zejména 

z uvedených právních předpisů: 

 nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

 nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu 

 zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

 nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí zákon 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů 

 

3.1. Všeobecné ustanovení 

3.1.1. Povinnosti dodavatele stavebních prací 

Při uspořádání staveniště musí zhotovitel dbát na to, aby byly dodrženy požadavky 

na pracoviště stanovené předpisem - nařízení vlády č. 101/2005 Sb., aby staveniště 

vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu- 

vyhláška č. 137/1998 Sb. a dalším požadavkům na staveniště.  

Zhotovitel musí dále vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, 

přitom bude postupovat podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci - nařízení vlády č. 178/2001 Sb.. 

Za uspořádání staveniště zodpovídá zhotovitel, kterému bude toto staveniště 

předáno a který jej převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny 

skutečnosti, které jsou důležité z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

fyzických osob zdržujících se na staveništi. 
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Zhotovitel zajistí aby: 

a) se při používání strojů či technických zařízení, nářadí a dopravních 

prostředků na staveništi dodržovaly zejména požadavky zvláštních právních 

předpisů - nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovních postupů, jelikož se 

budou provádět: 

 Práce, které jsou spojeny s prováděním a demontáží bednění. Dále 

s výrobou, dopravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, 

včetně zhutňování 

 Práce, které jsou spojeny se skladováním a manipulací s materiálem 

nebo výrobky. 

 

Dodavatel stavebních prací je povinen vyškolit pracovníky, kteří projektují, řídí, 

kontrolují a provádějí jakékoliv stavební práce. Dodavatel musí nejméně jednou za 

tři roky ověřit znalosti pracovníků. Pokud ovšem pracovníci pracují ve výškách či na 

jinak rizikových pozicích, zajistí dodavatel školení a ověřování jejich znalostí z 

předpisů nejméně jedenkrát za 12 měsíců. 

 

Dodavatel je povinen splňovat všechny požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, které vycházejí z příslušných právních předpisů - nařízení vlády 591/2006 Sb., 

nařízení vlády 362/2005 Sb., nařízení vlády 101/2005 Sb. a zákon 378/2001 Sb. 

Dodavatel je povinen zajistit prokazatelně proškolení všech svých zaměstnanců 

z BOZP a požadovat splnění těchto požadavků od subdodavatelů. 

 

3.1.2. Povinnosti pracovníků 

Pracovníci jsou při provádění stavebních prací povinni: 

 dodržovat technologické a pracovní postupy, návody a pokyny 

 obsluhovat stroje a zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro 

jejich práci určeny 

 dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály, upozornění a pokyny 

pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru 
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 provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez 

souhlasu odpovědného pracovníka 

Pokud v průběhu prací nastane změna klimatických podmínek, které by nepříznivě 

ovlivnily bezpečnost práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost 

práce. S jakoukoliv změnou technologických či pracovních postupů musí být 

seznámeni především příslušní pracovníci. Důvody k přerušení práce posoudí a o 

přerušení práce rozhodne stavbyvedoucí.  

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni z BOZP, která vychází z příslušných 

právních předpisů a vládních nařízení - nařízení vlády 591/2006 Sb., nařízení vlády 

362/2005 Sb., nařízení vlády 101/2005 Sb. a zákon 378/2001 Sb. 

 

3.2. Zařízení staveniště 

3.2.1. Obecné požadavky na zařízení staveniště 

Prostor staveniště bude oplocen nově vybudovaným mobilním oplocením od firmy 

TOI TOI a to do výšky 2,2 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz 

na nich co nejméně narušit. Vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou 

bránou a opatřen dopravními značkami, které provádějí místní úpravu vozidel na 

staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na vstupní bráně, která vede na staveniště, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. Na plotě i na bráně budou osazeny 

cedulky s nápisem ,,Pozor stavba, cizím vstup zakázán‘‘.  

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

Během provádění přípojek budou výkopy ohrazeny přenosným zábradlím s výškou 

horního madla 1,1 m upevněného na stabilních sloupcích a jednou mezilehlou tyčí, 

nebo překryty lávkami.  

Při práci věžového jeřábu se pod zavěšeným břemenem nesmí zdržovat osoby. 
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3.2.2. Vedení inženýrských sítí 

Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních 

prací převezme vyznačení inženýrských sítí. Provozovatelé všech inženýrských sítí 

vedených v řešené oblasti dodali podklady o umístění svých sítí, jak z hlediska 

směrového, tak i hloubkového uložení. Před započetím zemních prací musí být na 

terénu zajištěno vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí s druhem 

inženýrských sítí, jejich trasami,  hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí 

být seznámeni všichni pracovníci, kteří budou provádět zemní práce. 

 V okolí nebo přímo přes staveniště vedou sítě technické infrastruktury: vedení 

elektrické energie, vodovodní řád, splašková kanalizace, plynovodní řád NTL a 

sdělovací kabel O2. Z těchto veřejných sítí bude využito připojení ke všem těmto 

zmíněným sítím. V rámci zařízení staveniště bude připojen staveništní rozvaděč, 

který bude sloužit k čerpání energie v rámci celé výstavby. Buňky zařízení 

staveniště pro hygienické účely budou napojeny na vodovodní a splaškovou 

přípojku. K čerpání pitné vody bude vybudována dočasná vodovodní přípojka. 

 

3.2.3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

U řešené technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu Francouzská 

budou všechny stavební práce probíhat na venkovních pracovištích, proto musíme 

dbát na zvýšenou bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 

být pevná a stabilní s ohledem na: 

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

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

c) povětrnostní vlivy 

 

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 

majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, případně 

137



vlivem jiných předem nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 

posoudí a o přerušení práce rozhodne stavbyvedoucí. 

Při přerušení práce musí být zajištěno provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

3.2.4. Ochrana proti nebezpečí pádu 

Všem pracovníkům bude poskytnuto školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou, jelikož ve většině případech se bude jednat 

o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a 

bezpečných pracovních podlah. 

Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů zajistíme zábradlí skládající se z horní 

tyče nebo-li madla a ochranné lišty u podlahy o výšce minimálně 0,15 m. Výška 

podlahy je nad okolní úrovní větší než 2 m, proto musí být prostor mezi horní tyčí a 

ochrannou lištou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více 

středních tyčí. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče minimálně 1,1 m nad 

podlahou. 

Práce ve výškách nesmí být prováděny za nepříznivých povětrnostních podmínek. 

 

3.2.5. Shazování předmětů a materiálu 

V této technologické etapě dopředu nepředpokládáme žádné shazování materiálu 

z výšky. Pokud by k tomu ovšem došlo, musíme místo dopadu zabezpečit proti 

vstupu osob nebo materiál shazovat uzavřeným shozem až do místa uložení. 

Provedeme opatření, které zamezí nadměrné prašnosti a hlučnosti. 

 

3.2.6. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivých povětrnostních podmínek  je zaměstnavatel povinen zajistit 

přerušení prací.  

Za nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo 

uklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouřka, déšť, tvoření námrazy či sněžení 

b) vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky a při použití 
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závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů, v ostatních 

případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf) 

c) teplota prostředí během provádění prací nižší Cnež -10° C 

d) dohlednost v místě provádění prací menší než 30 m 

 

3.2.7. Skladování a manipulace s materiálem 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu. 

Jednotlivé dílce (bednění, ocelová výztuž, zdící prvky) budou uskladněny na severní 

straně staveniště, kde bude předem vybetonovaná plocha pro budoucí zahradu. 

Materiál musí být skladován dle podmínek stanovených výrobcem, nejlépe v takové 

poloze, ve které bude zabudován do stavby. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou 

být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše do výšky 4 m a za 

podmínek, že není překročena únosnost podloží a je s nimi zajištěna bezpečná 

manipulace. Po celou dobu skladování musí být zajištěna stabilita prvků, aby 

nedošlo k poškození. Podložkami, zarážkami, stojany, klíny či provázáním musí být 

zajištěny všechny prvky či dílce, které by jinak byly nestabilní a mohly se převrátit, 

překlopit nebo kutálet. Jako podkladek nesmí být použita kulatinu ani podklady 

tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

Sypké hmoty v pytlích budou uskladněny v zastřešených skladovacích buňkách, aby 

nedošlo k jejich znehodnocení. 

 

3.3. Provádění železobetonových konstrukcí 

3.3.1. Bednění 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé, v průběhu montáže i demontáže  

musí být zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 

používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na 

bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce 

bednění, jako jsou stojky a podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být 

úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
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Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek řádně prohlédnuto 

a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její 

kontrole provede stavbyvedoucí písemný záznam do stavebního deníku. 

 

3.3.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 

Přeprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači z místní betonárny přímo 

na staveniště. Ukládání směsi bude prováděno pomocí čerpadla KCP 50ZX5-170. 

Čerpání mohou provádět pouze osoby k tomuto proškolené a oprávněné. Beton 

bude ukládán z výšky max. 1,0 m. Hutnění bude provedeno pomocí ručních 

vibrátorů. Při přečerpávání betonové směsi a při jejím ukládání do konstrukce je 

nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla 

zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky, proti zavalení a zalití 

betonovou směsí.  

 

3.3.3. Odbedňování 

Železobetonové stropní konstrukce smějí být odbedněny pouze osobami řádně 

proškolenými a v čase, který stanoví stavbyvedoucí a to nejdříve po 28 dnech. 

Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu - nařízení vlády  

č. 362/2005 Sb. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění 

ukládají na místa určená pro skládku bednění, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu 

a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

3.3.4. Práce železářské 

Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 

tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 

nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Při stříhání několika prutů současně musí být pruty v konstrukci stroje zajištěny v 

pevné poloze. 
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3.3.5. Zednické práce 

Materiál připraven pro zdění musí být uložen na pracovišti tak, aby pro práci zůstal 

volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na pracovištích a přístupových 

komunikacích, na nichž jsou pracovníci vykonávající zednické práce vystaveni 

nebezpečí pádu z výšky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou 

konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním 

právním předpisem - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 

provádění kontroly svislosti zdiva a vázaní rohů. 

Stroje pro výrobu a zpracování malty se na staveništi umístí tak, aby při provozu 

nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při činnostech spojených s nebezpečím 

odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné 

pracovní prostředky. 

 

3.4. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

3.4.1. Oprava a údržba strojů 

Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií. 

 

3.4.2. Obsluha strojů 

Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že se v nebezpečných místech nenachází 

žádný zaměstnanec. Pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před 

spuštěním nebo zastavením zařízení musí vydávat zvukový či  viditelný výstražný 

signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek 

času tento prostor opustit. 

 

3.4.3. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení 

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna 

podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li tato dokumentace k dispozici, stanoví 

rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním 

předpisem. 

Pokud je zařízení vybaveno provozní dokumentací, provádí se kontroly jednou za 12 

měsíců a to tak, jak je stanoví místní provozní bezpečnostní předpis. 

Provozní dokumentace musí být uchována po celou dobu provozu zařízení. 
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3.4.4. Zabezpečení stroje při přerušení a ukončení práce 

V technologické etapě hrubé vrchní stavby bude na staveništi po celou dobu 

umístěn věžový jeřáb. Proto jej při přerušení nebo ukončení práce musíme zajistit 

proti samovolnému pohybu a neoprávněnému použití. Obsluha stroje, která se hodlá 

vzdálit od stroje, provede v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou. 

Obsluha stroje zaznamenává závady stroje zjištěné v průběhu předchozího 

používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 

 

3.4.5. Zakázané činnosti 

Uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho 

nebezpečném dosahu další pracovníci nebo zda-li je odmontováno nebo poškozeno 

některé ochranné zařízení. 

Dotýkat se pohybujících částí stroje tělem nebo předměty a nářadím drženými v 

rukou, kromě případů, které připouští návod k obsluze. 

Přemisťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zařízení. 

Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místě, na které není z místa obsluhy 

vidět a kde by mohlo nastat ohrožení pracovníků nebo jiného zařízení. 

Opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zařízení v chodu. 

Provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj zabezpečen proti samovolnému 

pohybu a náhodnému spuštění a pokud není-li vyloučen styk pracovníka s 

pohybujícími se částmi stroje. 

Pohybovat se po stroji mimo určené přístupy. 

Zavěšovat břemena na špičku háku zdvihacích zařízení. 

 

3.5. Stroje a zařízení na výrobu, dopravu a zpracování 

betonové směsi 

3.5.1. Čerpadla betonových směsí 

Čerpadly může být přepravována jen směs předepsaného složení. Provedení 

potrubí, velikost a počet oblouků, zajištění (podepření, podložení nebo kotvení 

potrubí a hadic), směrové a spádové poměry musí odpovídat pokynům výrobce.  
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Potrubí pro dopravu směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 

přetížení nebo nadměrné namáhání lešení, bednění a konstrukčních částí stavby. 

Potrubí a hadice lze spojovat jen nepoškozenými a očištěnými spojkami. Ke 

spojování hadic se nesmí používat dráty. 

Pojistné a řídící ventily musí být seřízeny na tlak odpovídající jejich správné funkci. 

Tlak musí být průběžně kontrolován. 

Pro přísun směsí čerpaných stabilními čerpadly bude zajištěn bezpečný příjezd, 

který vylučuje složité a opakované couvání vozidel. 

Čerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a aby se v 

prostoru manipulace s výložníkem a potrubím nenacházely překážky ztěžující tuto 

manipulaci. 

Při provozu je zakázáno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně 

přemisťovat potrubí, pokud pro to nejsou určeny, vstupovat na konstrukci stroje a do 

nebezpečného prostoru koncovky hadice. 

 

3.5.2. Vibrátory 

Elektrické vibrátory se smí připojit pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů 

na výrobním štítku. Pohyblivé přívody vibrátorů musí být položeny a zajištěny tak, 

aby nemohly být mechanicky poškozeny. 

 

3.6. Zdvihací zařízení 

3.6.1. Jeřáb 

Majitel jeřábu musí zajistit kvalifikovanou osobu jeřábu, zajistit odbornou montáž, 

údržbu a opravy jeřábu a zajistit vybavení jeřábu. 

Uživatel jeřábu je povinen zajistit údržbu, odstranit zjištěné závady zdvihacích 

zařízení, zajistit bezpečné zakotvení jeřábu, zajistit bezpečné přemístění jeřábu v 

rámci pracoviště atd. 

 

Obsluha jeřábu musí: 

 vlastnit jeřábnický průkaz na obsluhu zdvihacího zařízení 

 být starší 18 let 

 být seznámena s předpisy pro obsluhu zdvihacího zařízení 
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Zahájení provozu: 

Jeřábník musí kontrolovat jeřáb každý pracovní den před započetím směny. 

Bezpečnostní, strojní a ani elektrické zařízení nesmí prokazovat zjevné závady 

(vytékající olej, vypadlé šrouby, poškození lana atd).  Kontrola správné funkce brzd. 

V kabině jeřábu se nesmí vyskytovat hořlaviny a volně ležící předměty. 

Překontrolování, zda na jeřábu nejsou nežádoucí předměty, které by mohly při jeho 

provozu spadnout a způsobit zranění nebo škodu na majetku. Kontrola umístění 

hasícího přístroje. 

 

Provoz a poruchy: 

Při provozu je nutné především sledovat spolehlivou funkci brzd. Vyskytne-li se při 

provozu závada ohrožující bezpečnost nebo dojde k přerušení přívodu elektrického 

proudu, je nutno neprodleně vypnout jeřábový spínač, vrátit ovládací přístroje do 

vypnuté polohy, zapsat závadu do ,,Deníku zdvihacího zařízení‘‘ a vyžádat opravu. 

Vznikne-li na zdvihacím zařízení požár, musí být okamžitě vypnut jeřábový spínač a 

použit hasící přístroj. 

 

Přeprava břemen: 

Při přepravě břemen se musí řídit jeřábník pokyny vazače. Během přepravy musí 

vazač sledovat břemeno. Bez pomoci vazače smí jeřábník s břemenem manipulovat 

pouze v případě, že má dobrý výhled a přehled po pracovišti. 

Se zavěšeným břemenem se smí pojíždět pouze takovou rychlostí, aby nedošlo 

k rozhoupání břemene. 

 

Zakázané manipulace: 

V žádném případě nesmí dojít k opuštění zdvihacího zařízení při zapnutém 

jeřábovém spínači nebo zavěšeném břemenu na háku. Je zakázáno zvedat či 

obracet břemeno, které váží více než je dovolená nosnost zdvihacího zařízení, 

zvedat břemena zasypaná, přimrzlá nebo upevněná, vytahováním a odtrhováním, 

pokud není možno zajistit takto potřebnou sílu. Pokračovat v provozu, utvoří-li se na 

laně smyčka nebo se vysmekne z dráhy kladky. Provádět jakékoliv opravy 

zdvihacího zařízení, pokud pro tyto práce není jeřábník přímo zaučen. 
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Ukončení provozu: 

Po ukončení provozu se musí zapsat veškeré zjištěné nedostatky za provozu do 

,,Deníku zdvihacího zařízení‘‘, vypnout jeřábový spínač a nastavit přístroje do 

vypnuté polohy,  uzamknout stanoviště obsluhy a zabezpečit venkovní zdvihací 

zařízení proti samovolnému pohybu tlakem větru, a to způsobem, který je stanoven 

výrobcem zvlášť pro jednotlivé typy zařízení. 

 

3.6.2. Požadavky na zdvihání a přemisťování zavěšených 

břemen 

Při zdvihání a přemisťování zavěšených břemen, pokud není zamezen přístup do 

nebezpečného prostoru, musí provádět dohled nad zavěšeným břemenem pověřený 

pracovník. Způsob vázání a odvazování břemen bude probíhat vždy v koordinaci s 

obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. Dále musí být zajištěna ochrana proti 

převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene. Kontrola a provádění všech 

pracovních operací musí probíhat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana 

zdraví zaměstnanců. 

K zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru dojde tehdy, 

pokud se povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití 

zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Příjem odpovídajících opatření k 

zamezení samovolného pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 

 

4. Závěr 

Tato zpráva BOZP byla vypracována na základě uvedených platných právních 

předpisů v rámci realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Francouzská v Brně. 

Zhotovitel je povinen seznámit pracovníky se zněním tohoto dokumentu a popřípadě 

je vyškolit z pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví dle platného právního předpisu. 

Pracovníci jsou povinni výše uvedené ustanovení dodržovat. 
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Závěr 

 

V této práci jsem se snažila vypracovat co nejoptimálnější postup etapy hrubé 

vrchní stavby bytového domu Francouzská. 

Především byl kladen důraz na správné postupy provádění jednotlivých prací 

navzájem mezi sebou a na kvalitu prováděných prací. 

 

Tato práce může být dále použita pro studijní účely. 
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TDI – technologický dozor investora 
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ZUK – zvláštní užívání komunikace 

MMB – Magistrát města Brna 
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