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Abstrakt 
 
Předložená práce pojednává o souboru Fialka v Říčanech speciálně pak o objektu A. Jde o 
studii hlavních technologických etap se zaměřením na speciální zakládání – vrtané piloty a 
zděné systémy. Práce přináší srovnání nákladů původního řešení zděných systémů 
s navrženou alternativou. 
 
 
Abstract 
 
Presented work deals with the residential complex Fialka in Ricany, especially with the 
building A. It is a study of main technological phases, focused on special foundation building 
- drilled piles and masonry. This work shows a comparison of the former solution of masonry 
with the proposed alternative. 
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1 Úvod 
 
 

Téma mojí diplomové práce souvisí s místem vykonávání školní praxe oboru 
„Realizace staveb" u firmy UNISTAV a.s., která mě poslala na stavbu obytného souboru 
Fialka v Říčanech u Prahy. 

Jedná se o soubor 6 obytných budov, z nichž tři, konkrétně A, D a E, budou prováděny 
ve zmiňované první etapě. Ve své práci se budu zabývat zejména objektem „A“. Jedná se o 
pětipodlažní objekt o jednom podzemním podlaží a čtyřech nadzemních podlažích, přičemž 
poslední z nich je spíše obytné podkroví, které je využito pro horní patro dvou mezonetových 
bytů. Tento objekt je v projektové dokumentaci označovaný jako viladům.  

Práce přináší studii hlavních technologických etap a dále je pak zaměřena na 
technologie provádění speciálního zakládání, konkrétně vrtaných pilot, a také na zděné 
konstrukce. U nich jsem si dal za cíl zjistit, co přináší na první pohled velmi nesourodá 
kombinace použitých systémů (Liapor, Porotherm, Ytong) a zda by nebylo lepší, provést 
jejich optimalizaci. Řešení jsem zvolil následující, nahrazení nosných zdí z tvárnic Liapor M, 
zde již použitými cihlami Porotherm 24 P+D. 

Předpokládám, že sjednocením technologií a optimalizací postupů dojde ke značné 
finanční úspoře a že bude mnohem jednodušší provádět zásobování takovéto stavby. 
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2.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:   Obytný soubor Fialka 
 
Místo stavby:   Říčany 251 01, V alejích 
 
Okres:    Praha - východ 
 
Katastrální území:  Říčany u Prahy 
 
Stavební úřad:   Melantrichova 2000/38, Říčany 
 
Charakter stavby:  novostavba bytových domů 
 
Odvětví:   občanská vybavenost – stavby pro bydlení 
 
Investor:   RIM ENGINEERING, s.r.o.,  

Klicperova 12,150 00 Praha 5 
 
Způsob financování:  soukromé zdroje 
 
Zhotovitel:   UNISTAV a.s. 
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2.2 Účel objektu 
 

Tento nový bytový soubor staví dodavatel pro developera. Tento soubor sestává ze tří 
viladomů (objekty A, B, C) a tří bytových domů (E, D, F). Objekty jsou navrženy s ohledem 
na okolní zástavbu zejména starších rodinných domů, které jsou převážně dvoupatrové. 
Z toho důvodu jsou objekty navrženy jako podsklepené třípodlažní s obytným podkrovím. 
V objektech se nachází byty od velikosti 2+kk po mezonety 6+kk. Bytové jednotky jsou 
řešeny v souladu s moderními trendy, jako jsou např. spojování kuchyně a obývacího pokoje, 
francouzská okna, obložkové zárubně, velkoformátové dlažby a obklady. Všechny objekty 
jsou podsklepeny a v těchto prostorách jsou situovány především parkovací stání a nebytové 
prostory. 

Celý komplex bude budován ve dvou etapách a je řešen jako obytná zóna s klidovou 
částí mezi objekty, kde bude parková úprava s lavičkami, dětským hřištěm a vodním prvkem. 
Toto využití plochy mezi domy bylo jednou z podmínek udělení stavebního povolení. Tyto 
opatření mají kompenzovat ztrátu původního parku. 
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2.3 Zásady řešení 
 

V první etapě se staví objekty A, D, E s dokončením květen 2011. Na stavební parcele 
se nenachází žádné stavební objekty, které by bylo potřeba odstranit. Je zde pouze náletová 
zeleň a křoviny. Ornice je již sejmuta a uskladněna v severní části pozemku vzhledem k tomu, 
že na pozemku již byla provedena kanalizace, před započetím stavby. Dále budou následovat 
zemní práce, zejména výkop stavební jámy, zakládání (hloubkové – piloty a plošné – 
železobetonový rošt), hrubá vrchní stavba (svislé a vodorovné konstrukce dále zastřešení) a 
nakonec dokončovací práce. Úprava okolních terénů není předmětem řešení tohoto projektu. 
Všechny práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., dále musí být 
dodrženy technologické předpisy, KZP a zejména BOZP.  
 
 

2.4 Kapacity 
 

V první etapě postavené objekty A, D, E mají 8, 39 a 21 bytů. Přičemž objekty D a E 
mají v suterénech stání pro automobily po 37(D) a 33(E) v suterénu a 34(E)  v přízemí. Pro 
objekt A je navrženo venkovní stání. 

Ve druhé etapě budou následovat objekty B, C a F první dva po 8 a poslední s 41 byty. 
 
Dispoziční řešení objektu A: 

 
STUDIO A1.0.1 
Celkem bez terasy           125,30 m2 
Celkem s terasou             172,30 m2 
 
BYT A1.1.1    3+kk+2xbalkon   
Celkem bez balkonu         76,00 m2 
Celkem s balkonem          93,80 m2 
 
BYT A1.1.2    3+kk+2xbalkon   
Celkem bez balkonu         86,55 m2 
Celkem s balkonem        103,80 m2 
 
BYT A1.2.1    3+kk+2xbalkon   
Celkem bez balkonu         72,40 m2 
Celkem s balkonem          89,00 m2 
 
BYT A1.2.2    1+kk+balkon       
Celkem bez balkonu         38,30 m2 
Celkem s balkonem          48,70 m2 
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BYT A1.2.3    2+kk+balkon      
Celkem bez balkonu         59,80 m2 
Celkem s balkonem          70,20 m2 
 
BYT A1.3.1 MEZONET    3+kk+balkon+2xterasa    
Celkem bez balkonu         109,90 m2 
Celkem s balkonem        141,70 m2 
 
BYT A1.3.2    2+kk+2xbalkon   
Celkem bez balkonu         62,60 m2 
Celkem s balkonem          82,10 m2 
 
BYT A1.3.3 MEZONET    3+kk+balkon+2xterasa   
Celkem bez balkonu       132,85 m2 
Celkem s balkonem        171,75 m2 

 
Kód označení bytů: první číslice značí vchod do bloku (v tomto případě je jenom jeden), 

druhé číslo značí patro (0 sklep až 3 třetí podlaží), poslední číslo značí číslo bytu (zleva 
doprava). 
 
 

2.5 Technické a konstrukční řešení objektů 
 

Bytový komplex se nachází v Říčanech u Prahy. Tento komplex se skládá ze tří 
viladomů (objekty A, B, C) a tří bytových domů (E, D, F). Z celého tohoto souboru se 
budeme zabývat objektem „A“. Jde o tzv. viladům o pěti podlažích. 

Středem našeho zájmu je tedy výše zmíněný objekt A. Jedná se o bytový dům 
s půdorysnými rozměry cca. 16 krát 17 metrů. Budova je celoplošně podsklepena má tři 
nadzemní podlaží a obyvatelné podkroví, které je využito jako druhé patro dvou 
mezonetových bytů. 

Stavba je vzhledem k složitým základovým podmínkám založena na pilotách. Na 
jejich zhlavích spočívá železobetonový rošt s deskou. Jedná se o stěnový systém, který má 
monolitické obvodové konstrukce tl. 210 mm, kombinované s vnitřními stěnami z bloků 
Liapor. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm, přizdívky v koupelnách jsou z materiálu 
Ytong. Poslední 4. patro je vyzděno z cihelných bloků Porotherm. Vodorovné konstrukce 
tvoří železobetonové monolitické desky tl. 200 mm. Schodiště a lodžie tvoří prefabrikáty. 
Překlady jsou typové a odpovídají zdícím systémům svislých konstrukcí. Střešní konstrukce 
je tvořena kombinací hlavní ocelové konstrukce a dřevěných krokví o ni na jedné straně 
opřených a na straně druhé ukotvených na pozednici. Střešní krytina je z tinanzinku. 
Hydroizolace je tvořena folií Fatrafol 803 tl.1 a 1,5 mm. Celý objekt je dodatečně zateplen 
EPS. U terasy v podzemním podlaží je navržena opěrná zeď z betonových prvků BEST  
Kaskáda, výška této opěrné zdi navazuje na upravený terén. 
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Instalace v jednotlivých bytech jsou řešeny za pomoci instalačních jader, tyto jádra 
jsou v úrovni stropu rozděleny a prostupy jsou opatřeny požárními ucpávkami systému HILTI 
a protipožárními manžetami. Komín je navržen SCHEDEL UNI 180 mm – třívrstvý 
komínový systém od úrovně krovu má obezdívku na krakorci. 

Povrchové úpravy stěn jsou ze štukových omítek a bílou malbou Primalex Plus, 
sádrokartonový podhled v podkroví (EI 15) je po přebroušení pouze vymalován. Vnější 
Podlahy v bytech jsou dvojího typu: v koupelnách, na WC a na chodbách jsou z keramické 
dlažby, v obytných místnostech jsou dřevěné „plovoucí“ podlahy. Na balkonech jsou 
položeny mrazuvzdorné dlažby a na lodžiích jsou podlahy z betonových vymývaných dlaždic 
kladených na terče. Obklady v koupelnách a na záchodech jsou do výše 2 250 mm a pod ním 
se v koupelnách nachází stěrková hydroizolace. Podlahy ve společných prostorách jsou 
navrženy z velkoformátové dlažby. Vnitřní dveře jsou obložkové Sapeli. 

Fasáda je stěrková systému STOMIX bíle barvy, sokl je z keramického obkladu šedé 
barvy. Okna jsou dřevěná a jsou též šedá, vstupní ocelové dveře jsou barvy černé. Klempířské 
výrobky jsou provedeny z titanzinku tl. 0,7 mm zábradlí je svařované z trubkové oceli a 
následně pozinkované, na stavbu je dovezeno jako hotový výrobek. 
 
 

2.6 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 
otvorů 

 
 Dům je celoplošně zateplen, kontaktním zateplením z EPS tl. 100 a 120 mm. Izolace 
suterénu je provedena z XPS a je do výšky 300 mm nad terén. Izolace posledního stropu je z 
XPS tl. 150 m. Výplně otvorů jsou navrženy s U=3,50Wm-2K. 
 
 

2.7 Způsob založení objektu 
 

Z důvodu zjištěných nevhodných základových poměrů (navážky a naplaveniny, pod 
nimi v hloubce 1,6 – 3,4 m písčito–jílovité tuhé hlíny zařazené do konzistence F4 CS s mírně 
agresivní podzemní vodou) budou objekty založeny na pilotách vetknutých ve skalním 
masivu (až R5), který se nachází v 5 - 6 m pod úrovní stávajícího terénu. Výkopové práce 
budou probíhat v zeminách třídy 3 - 4. Z této stavební jámy budou vrtány piloty průměrné 
délky 5 m. Na těchto pilotách bude roznášecí železobetonový rošt. Tato základová konstrukce 
již bude nad úrovní ustálené hladiny podzemní vody. S ohledem na mírnou agresivitu 
podzemních vod budou piloty z betonu C30/37 - XA1.  
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2.8 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
 
 Stavba nebude vykazovat negativní vliv na životní prostředí, neboť se jedná o bytové 
objekty, tudíž zde nevzniká nebezpečný odpad. Parkovací stání jsou vybavena odlučovači 
ropných látek. Místo stavby nebude zatěžováno ani odpadními vodami. Město Říčany má 
čistírnu odpadních vod, kam budou odvedeny jak splaškové vody ze sociálních zařízení (WC 
a koupelen) tak dešťové vody.  
 Pro snížení energetické náročnosti spojené s vytápěním bude budova zateplena 
fasádním EPS, vybavena dřevěnými Euro okny. 
 Všechny místnosti pro pobyt osob mají přirozené denní osvětlení a přímé nebo nucené 
větrání. 
 
 

2.9 Dopravní řešení 
 

Cely komplex je napojen vjezdem z ulice Politických vězňů. Pro pěší je komplex 
přístupný i z ulice Cesty svobody. Všechna napojení jsou realizována s ohledem na okolní 
vzrostlou zeleň na přilehlých pozemcích.  
 
 

2.10   Ochrana objektu před škodlivými vlivy 
 
Radon – v místě stavby je radonové riziko nízké, tím pádem vystačí na jeho eliminaci 
navržená izolace proti tlakové vodě Fatrafol 803. 
 
 

2.11   Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy dle §169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
 
 
 
V Brně dne 15. 4. 2011 
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Koordinační situace stavby se nachází v příloze č. 9 „Koordinační situace stavby“ 
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Finanční plán objektový se nachází v příloze č. 1 „Finanční plán objektový“ 
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5.1 Identifikační údaje 
 
 
Název stavby:   Obytný soubor Fialka 
 
Místo stavby:   Říčany 251 01, V alejích 
 
Okres:    Praha - východ 
 
Katastrální území:  Říčany u Prahy 
 
Stavební úřad:   Melantrichova 2000/38, Říčany 
 
Charakter stavby:  novostavba bytových domů 
 
Odvětví:   občanská vybavenost – stavby pro bydlení 
 
Investor:   RIM ENGINEERING, s.r.o.,  

Klicperova 12,150 00 Praha 5 
 
Způsob financování:  soukromé zdroje 
 
Zhotovitel:   UNISTAV a.s. 
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5.2 Obecné informace o stavbě 
 

Bytový komplex se nachází v Říčanech u Prahy. Tento komplex se skládá ze tří 
viladomů (objekty A, B, C) a tří bytových domů (E, D, F). Z celého tohoto souboru se 
budeme zabývat objektem „A“. Jde o tzv. viladům o pěti podlažích. 

Středem našeho zájmu je tedy výše zmíněný objekt A. Jedná se o bytový dům 
s půdorysnými rozměry cca. 16 krát 17 metrů. Budova je celoplošně podsklepena má tři 
nadzemní podlaží a obyvatelné podkroví, které je využito jako druhé patro dvou 
mezonetových bytů. 

Stavba je vzhledem k složitým základovým podmínkám založena na pilotách. Na 
jejich zhlavích spočívá železobetonový rošt s deskou. Jedná se o stěnový systém, který má 
monolitické obvodové konstrukce tl. 210 mm, kombinované s vnitřními stěnami z bloků 
Liapor. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm, přizdívky v koupelnách jsou z materiálu 
Ytong. Obvodové zdivo posledního 4. patra je vyzděno z cihelných bloků Porotherm.  
Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky tl. 200 mm. Schodiště a lodžie 
tvoří prefabrikáty. Překlady jsou typové a odpovídají zdícím systémům svislých konstrukcí. 
Střešní konstrukce je tvořena kombinací hlavní ocelové konstrukce a dřevěných krokví o ni na 
jedné straně opřených a na straně druhé ukotvených na pozednici. Střešní krytina je 
z titanzinku. Hydroizolace je tvořena folií Fatrafol 803 tl.1 a 1,5 mm. Celý objekt je 
dodatečně zateplen EPS. 
 
 

5.3 Všeobecné pracovní podmínky 
 

U zahájení všech etap je nezbytně nutné provést kontrolu provedených prací 
v předchozích etapách, zejména však kontrolu konstrukcí zakrývaných. Provedení všech 
těchto prací požadujeme v kvalitě a rozsahu předepsaných projektovou dokumentací, 
kontrolním plánem a v neposlední řadě standardy dohodnutými ve smlouvě o dílo. 

U etap jež toto vyžadují, je nutné přihlédnout k povětrnostním podmínkám a učinit 
příslušná opatření např. zimní opatření pro betonáž, ošetřování betonu v letních měsících, 
povrchové teploty pro provádění úprav povrchů atd. Všechny tyto opatření je nutné napsat do 
SD. Tyto opatření si může vyžádat TDI a při jejich nedodržení je oprávněn provést příslušné 
kroky dle smluvních vztahů. 
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5.4 Zemní práce 
 
5.4.1 Výpis materiálu, doprava, skladování 

 
Ornice    byla sejmuta před započetím stavby 
Výkopek   503 m3 

 
 

5.4.2 Převzetí staveniště 
 
Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího a dodavatelů předchozích etap 

stavby a dodavatele etapy zakládání. O převzetí bude udělán zápis do SD. Předány budou 
klíče od staveniště popř. buněk. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, 
které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 
strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního pracoviště. 

 
 

5.4.3 Připravenost stavby 
 

Vzhledem k tomu, že kanalizace již byla provedena o dva roky dříve, je po celém 
staveništi sejmuta ornice. Dále jsou srovnány největší terénní nerovnosti. 

Polohy veškerých inženýrských sítí budou vytyčeny a zřetelně označeny jejich 
správci. 

 
 

5.4.4 Připravenost staveniště 
 
Předpokládáme, že je zřízeno: 

 Oplocení staveniště z mobilních dílců (výška 2 m), uzamykatelný vstup s vrátnicí 
 Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii 
 Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 
 Zpevněné komunikační plochy pro pohyb kolového rypadla, rýpadlo nakladače, 

smykem řízeného nakladače a nákladního automobilu 
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5.4.5 Personální obsazení 
 
Pracovní četa: 
 
Řidič kolového rypadla   1x 
Řidič rýpadlo nakladače   1x 
Řidič nákladního automobilu   1x 
Pomocný dělník    2x 
 
Celkem     5 pracovníků 
 
 
Ochranné pomůcky osobní ochrany: 
 

Všichni pracovníci musejí nosit helmu, používat rukavice (pokud to prováděná činnost 
umožňuje), dále jsou všichni povinni nosit pracovní obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou 
podrážkou. Pracovníci pohybující se u vrtné soupravy jsou povinní nosit prostředky pro 
ochranu sluchu. Pracovní oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto 
ochranných pomůcek všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které 
vyžaduje jejich činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice apod.  

 
 

5.4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
 

 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí   
 Stavební laser Bosch BL 130 I 
 Kolové rýpadlo CAT M315D 
 Rýpadlo nakladač CAT 428E 
 Nákladní automobil Tatra T815 třístranný sklápěč 
 Další nástroje: lopaty, kolečka, metr aj. 

 
 
5.4.7 Pracovní postupy 
 

Při mé práci vycházím z toho, že zhruba dva roky před započetím této stavby byla 
provedena na pozemku kanalizace. A proto je shrnuta veškerá ornice na skládku v 
severní části pozemku, kde bude probíhat druhá etapa. Tím pádem máme připravenou zemní 
pláň, ze které můžeme začít hloubit stavební jámu pro náš objekt A. 

 
 Stavební jáma bude hloubena kolovým rýpadlem CAT M315D.  
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 Rýpadlo bude dávat výkopek na stranu, odkud ho bude přemísťovat rýpadlo nakladač 
CAT 428E na skládku zeminy v severní části pozemku. Tato zemina bude opět 
použita na hrubé terénní úpravy, případný zbytek bude v závěru stavby odvezen. 

 Stavební jáma bude svahovaná. 
 Po vyhloubení stavební jámy a jejího vjezdu bude přikročeno k vytyčení pilot. 

 
 
5.4.8 Jakost a kontrola kvality 
 
5.4.8.1 Vstupní 

 
 Převzetí staveniště 
 Přejímka pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace – kontrolujeme její úplnost a souhlas se skutečným 

stavem.  
 Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
 Kontrola pracovních podmínek 
 Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 

 
 
5.4.8.2 Mezioperační 

 
 Průběžná kontrola rozměrů výkopu, zejména jeho hloubky – při vytěžení většího 

množství zeminy by docházelo ke značným finančním ztrátám. 
 

 
5.4.8.3 Výstupní 

 
 Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 

viditelných konstrukcí. 
 Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost 

s projektovou dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací. 
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5.5 Základy 
 
5.5.1 Výpis materiálu, doprava, skladování 

 
Piloty  Beton C30/37-XA1    24,87 m3 

Ocel 10 505 (R)    2,48 t 
Deska  Beton C20/25     28,14 m3 
  Ocel 10 505 180 kg/m3   3,8 t 
Rošt   Beton C20/25     19,6 m3 
  Ocel 10 505 80 kg/m3    1,57 t 
 

 
5.5.2 Převzetí staveniště 

 
Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího a dodavatelů předchozích etap 

stavby a dodavatele etapy zakládání. O převzetí bude udělán zápis do SD. Předány budou 
klíče od staveniště popř. buněk. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, 
které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 
strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního pracoviště. 

 
 

5.5.3 Připravenost stavby 
 

Předpokládáme nachystanou stavební jámu s vhodným sjezdem pro vrtnou soupravu, 
autodomíchávač a smykem řízený nakladač. Dále předpokládáme geodetické vytyčení všech 
pilot a rohů základového roštu. 

Veškeré tyto práce budou provedeny v kvalitě určené technologickými předpisy a 
kontrolními plány pro zmíněné konstrukce. 

Polohy veškerých inženýrských sítí budou vytyčeny a zřetelně označeny jejich 
správci. 

 
 

5.5.4 Připravenost staveniště 
 
Staveniště oproti předchozím etapám nedozná žádných podstatných změn, předpokládá se: 

 Oplocení staveniště z mobilních dílců (výška 2 m), uzamykatelný vstup s vrátnicí 
 Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii 
 Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 
 Zpevněné komunikační plochy pro pohyb vrtné soupravy, autodomíchávače, smykem 

řízeného nakladače, autočerpadla autojeřábu a nákladního automobilu 
 Potřebné skladovací plochy (uzavíratelné sklady, skládky materiálu) 
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5.5.5 Personální obsazení 
 
Pracovní četa: 
 
Vrtmistr – strojník soupravy   1x 
Pomocný dělník    2x 
Zedník      2x 
Tesař      2x 
Řidič smykového nakladače   1x 
Řidič nákladního automobilu   1x 
Řidič jeřábu     1x 
Řidič autodomíchávače   1x 
Řidič autočerpadla    1x 
Vazač      1x 
 
Celkem     13 pracovníků 
 
 
Ochranné pomůcky osobní ochrany: 
 

Všichni pracovníci musejí nosit helmu, používat rukavice (pokud to prováděná činnost 
umožňuje), dále jsou všichni povinni nosit pracovní obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou 
podrážkou. Pracovníci pohybující se u vrtné soupravy jsou povinní nosit prostředky pro 
ochranu sluchu. Pracovní oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto 
ochranných pomůcek všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které 
vyžaduje jejich činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice apod.  

 
 

5.5.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
 

 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí   
 Stavební laser Bosch BL 130 I    
 Vrtná souprava Bauer BG 18 H BT 50   
 Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C  
 Nákladní automobil Tatra T815 třístranný sklápěč 
 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1  
 Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9 C   
 Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X  
 Vibrátor Wacker Neuson M 2000  
 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 65-V 
 Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 
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 Další nástroje: lopaty, kolečka, vodováha, metr aj. 
 
 
5.5.7 Pracovní postupy 
 

Základové konstrukce se skládají z vetknutých vrtaných pilot a železobetonového roštu.  
 

 Po provedení pilot (TP popsán v samostatné kapitole č. 11 „Technologický předpis 
pro vrtané piloty) bude zahájeno provádění železobetonového roštu. 

 Po příslušné kontrole polohy pilot, začneme provádět bednění roštu. Bednění 
použijeme systémové např. PERI TRIO. 

 Bednění na vnějším obvodu stavby provedeme do výšky budoucí základové desky 
naopak na vnitřní straně pouze do výšky roštu a to tak aby nebylo potřeba dalších 
úprav bednění pro betonáž základové desky. 

 Po kontrole rozměrů a stability bednění přistoupíme k provedení podkladního betonu, 
na který budeme následně pokládat armaturu. 

 Po zatvrdnutí podkladního betonu můžeme do bednění vkládat předem připravené 
armokoše, tyto armokoše jsou provedeny tak, aby zajišťovali spolupůsobení s deskou, 
tzn. že část výztuže zůstane trčet pro navázání na výztuž desky a nosných ŽB stěn. 

 Výztuž je nutno opatřit distančními podložkami pro zajištění minimálního stupně krytí 
a dále je nutné výztuž zajistit proti vyplavání při samotné betonáži. 

 Po převzetí výztuže statikem a TDI je možno přikročit k betonáži. Zde je potřeba klást 
důraz na výšku dopadu betonu (max. 1,5 m) aby nedošlo k jeho rozmíšení a na jeho 
dostatečné zhutnění. 

 Po odbednění vnitřních stran pasů můžeme přikročit k zásypu plochy mezi roštem až 
do výše budoucí desky kamenivem hrubé frakce, tuto operaci bude nutné provést ve 
třech vrstvách, přičemž každá z nich musí být řádně zhutněna vibračním pěchem. 

 Po zhutnění poslední vrstvy zásypu budeme pokračovat vyarmováním desky. Kari sítě 
klademe na distanční podložky a přes další distančníky pokládáme horní vrstvu. 
Všechnu výztuž je nutno patřičně zajistit proti vyplavání. 

 Jakmile je výztuž převzata, přikročíme k samotné betonáži desky. To provádíme 
nejlépe za pomocí pumpy na beton. Výšku desky upravujeme pomocí „kříže“ anebo za 
pomoci vytyčení roviny laserem. Čerstvý beton hutníme ponorným vibrátorem a 
plochu následně stahuje vibrační lištou. 

 
 

5.5.8 Jakost a kontrola kvality 
 
5.5.8.1 Vstupní 

 
 Převzetí staveniště 
 Přejímka pracoviště 
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 Kontrola projektové dokumentace – kontrolujeme její úplnost a souhlas se skutečným 
stavem.  

 Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
 Kontrola pracovních podmínek 
 Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 

 
 
5.5.8.2 Mezioperační 

 
 Průběžná kontrola vytyčených bodů – kontrolujeme, zda nedošlo k jejich poškození 

nebo posunutí. 
 Kontrola přesnosti a hloubky provedených vrtů. 
 Kontrola správnosti osazení armokošů – zejména krycích vzdáleností. 
 Kontrola konzistence betonu – zkouška sednutím kužele nebo rozlitím. 
 Kontrola provádění betonáže – čerstvý beton by neměl padat z výšky vyšší než 1,5 m, 

jinak by totiž docházelo k rozmíchání betonové směsi.  
 Sledování podmínek betonáže. 
 Kontrola provedení bednění – jejich rozměrů, přesnosti provedení – rovinnost a 

svislost. 
 Kontrola uložené výztuže – její shodnost s PD a podpis převzetí výztuže v SD, 

kontrola provedení a polohy prostupů. 
 Kontrola zaklopení bednění – znovu rozměry a stabilita celkové konstrukce. 
 Kontrola provádění betonáže – čerstvý beton by neměl padat z výšky vyšší než 1,5 m, 

jinak by totiž docházelo k rozmíchání betonové směsi.  
 Sledování podmínek betonáže. 

 
 
5.5.8.3 Výstupní 

 
 Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 

viditelných konstrukcí. 
 Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost 

s projektovou dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací. 
 Kontrola polohy navazujících výztuží. 
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5.6 Svislé konstrukce 
 
5.6.1 Výpis materiálu, doprava, skladování 

 
Beton C25/30    95,9 m3 
Výztuž 10 505  110 kg/m3  10,5 t 
Porotherm 24 P + D   92 m2 
Liapor 24 M    81 m3 
Ytong     172 m2 
 

 
5.6.2 Převzetí staveniště 

 
Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího a dodavatelů předchozích etap 

stavby a dodavatele etapy zakládání. O převzetí bude udělán zápis do SD. Předány budou 
klíče od staveniště popř. buněk. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, 
které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 
strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního pracoviště. 

 
 

5.6.3 Připravenost stavby 
 

Předpokládáme provedení všech základových konstrukcí - pilot, železobetonového 
roštu a desky. Tím pádem je deska připravena na pokládku hydroizolace. 

Veškeré tyto práce budou provedeny v kvalitě určené technologickými předpisy a 
kontrolními plány pro zmíněné konstrukce. 

Polohy veškerých inženýrských sítí budou vytyčeny a zřetelně označeny jejich 
správci. 

 
 

5.6.4 Připravenost staveniště 
 
Staveniště oproti předchozím etapám nedozná žádných podstatných změn, předpokládá se: 

 Oplocení staveniště z mobilních dílců (výška 2 m), uzamykatelný vstup s vrátnicí 
 Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii 
 Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 
 Zpevněné komunikační plochy pro pohyb autodomíchávače, autočerpadla, autojeřábu, 

smykem řízeného nakladače a nákladního automobilu 
 Potřebné skladovací plochy (uzavíratelné sklady, skládky materiálu) 
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5.6.5 Personální obsazení 
 
Pracovní četa: 
 
Řidič smykového nakladače   1x 
Řidič jeřábu     1x 
Řidič autodomíchávače   1x 
Řidič autočerpadla    1x 
Zedník      4x 
Pomocný dělník    6x 
Vazač      1x 
 
Celkem     15 pracovníků 
 
 
Ochranné pomůcky osobní ochrany: 
 

Všichni pracovníci musejí nosit helmu, používat rukavice (pokud to prováděná činnost 
umožňuje), dále jsou všichni povinni nosit pracovní obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou 
podrážkou. Pracovníci pohybující se u vrtné soupravy jsou povinní nosit prostředky pro 
ochranu sluchu. Pracovní oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto 
ochranných pomůcek všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které 
vyžaduje jejich činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice apod.  

 
 

5.6.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
 

 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí   
 Stavební laser Bosch BL 130 I    
 Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C  
 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1  
 Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9 C   
 Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X  
 Vibrátor Wacker Neuson M 2000  
 Další nástroje: lopaty, kolečka, vodováha, metr aj. 
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5.6.7 Pracovní postupy 
 

Svislé konstrukce jsou kombinací monolitických a zděných systémů. Obvodové 
konstrukce jednotlivých podlaží jsou z železobetonu a vnitřní nosné zdivo ze sytému Laipor. 
Příčky jsou vyzděny ze příčkovek Porotherm a přizdívky jsou z tvárnic Ytong. 

Technologický předpis pro zdění nosných zdí ze systému Porotherm je zpracován 
v samostatné kapitole č. 12 „Technologický předpis pro zdění“. 

 
 

5.6.7.1 Obvodové konstrukce z železobetonu 
 

 Započneme překontrolováním výztuže trčící ze základové desky. 
 Jako základ pro bednění použijeme bednění základů, které jenom prodloužíme. 
 Toto jednostranné bednění vyarmujeme – započneme sítí na vnějším okraji, 

pokračujeme distančníky, překlady a končíme sítí na vnitřním okraji. 
 V místech otvorů je nutno zřídit tesařské výplně. 
 Nakonec bednění zaklopíme, stáhneme „šrubtyčemi“ a zajistíme jeho polohu proti 

překlopení. 
 Betonujeme za pomocí pumpy na beton, zhutňujeme ponorným vibrátorem po 

jednotlivých záběrech. Toto vše probíhá z mobilního lešení z vnitřní strany objektu, 
lešení je vybaveno zábradlím, kola jsou aretována proti náhodnému posunu. 
 
 

5.6.7.2 Vnitřní nosné konstrukce Liapor 
 

 Začneme vytyčením rohů zdí, kde založíme první tři tvárnice. 
 Následně napneme zednickou šňůru a dozdíváme další tvárnice tzv. do špagátu. 
 Je potřeba sledovat zda je zednická šňůra pořád volně napnuta a nezachytila se nám o 

nějakou tvárnici. 
  Zdivo kotvíme to stěn pomocí trnů, které je možno předem připravit při betonáži 

obvodových stěn anebo do následně osazených kotev zavrtaných do zdi např. 
sortiment firmy Fischer. První způsob je náročnější na přesnost druhý je nákladnější. 

 Zeď budeme vyzdívat ve dvou výškách – druhá výška bude vyzdívána z mobilního 
lešení se zábradlím proti náhodnému pádu osob. 

 Překlady osazujeme ze systému Porotherm – sestavy je možno si předem připravit – 
osazujeme je do maltového lože. 

 
 
5.6.7.3 Vnější nosné konstrukce Porotherm 
 

 Postup provádění podrobně popsán v samostatné kapitole č. 12 „Technologický 
předpis pro zdění“. 

 KZP zpracován v samostatné kapitole č. 14 „Kontrolní a zkušební plán pro zdění“. 
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5.6.7.4 Nenosné příčky Porotherm 
 

 Provádíme až po stropech. 
 Příčky napojujeme na stropní konstrukci z akustických důvodů na pás lepenky, 

abychom zamezili přenosu hluku do stropních konstrukcí. 
 Na okolní konstrukce příčky napojujeme na kotvy např. firma Fischer do každé druhé 

spáry, všechny krajní cihly potřeme maltou a přitiskneme na nosnou konstrukci. 
 Na nosnou konstrukci je praktické si nakreslit kraj vytyčené příčky a zdít do této čáry, 

podélně se orientujeme pomocí provázku tak jako u nosných konstrukcí. 
 U příček delších 6 m je vhodné do každé druhé spáry vložit pomocnou výztuž. 
 Příčku nedozdíváme až po strop, ale zbylý prostor se vyplní PUR pěnou nebo 

vhodným tmelem – umožní se tím dilatace ohledně průhybu stropu. 
 
 

5.6.7.5 Instalační přizdívky Ytong, podezdívky van 
 

 Přizdívky provádíme v koordinaci s řemesly, většinou po provedení instalací pokud 
není dohodnuto jinak např. osazování do drážek. 

 Zdíme na lepidlo, kterým následně celou přizdívku přetáhneme a vyztužíme perlinkou, 
kterou do něj vmáčkneme a ještě jednou přetáhneme – takto upravená přizdívka je 
připravena pro provedení finální povrchové úpravy. 

 Tvárnicemi Ytong též podezdíváme vany, pochopitelně tato přizdívka nemá nosnou 
funkci – vanu je nejprve nutno osadit, zapojit odpad, obetonovat jí nohy a následně 
můžeme přistoupit k jejímu podezdění. 

 Přizdívku opět potáhneme lepidlem s perlinkou – takto provedená podezdívka je 
připravena pro provedení obkladu. 

 
 
5.6.8 Jakost a kontrola kvality 
 
5.6.8.1 Vstupní 

 
 Převzetí staveniště 
 Přejímka pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace – kontrolujeme její úplnost a souhlas se skutečným 

stavem.  
 Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
 Kontrola pracovních podmínek 
 Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 
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5.6.8.2 Mezioperační 
 

 Průběžná kontrola vytyčených bodů – kontrolujeme, zda nedošlo k jejich poškození 
nebo posunutí. 

 Kontrola založení rohů – kontrolujeme, zda jsou rohy dobře založeny, odvíjí se od 
toho přesnost dalších postupů. 

 Kontrola přesnosti zdění – kontrolujeme, zda jsou další tvárnice pokládány „do 
špagátu“. 

 Kontrola provádění spár – kontrolujeme, zda jsou ložné spáry dostatečně 
promaltovány. 

 Kontrola rozměrů otvorů a svislosti ostění – kontrolujeme jak přesnost prováděných 
otvorů, tak i jejich polohu. 

 Kontrola osazení překladů – kontrolujeme zejména délku uložení. 
 Kontrola rovinnosti poslední vrstvy – dle požadavků navazujících konstrukcí. 

 
 
5.6.8.3 Výstupní 

 
 Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 

viditelných konstrukcí. 
 Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost 

s projektovou dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací. 
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5.7 Vodorovné konstrukce 
 
5.7.1 Výpis materiálu, doprava, skladování 

 
Beton C 20/25    176 m3 
Ocel 10505  180 kg/m3  31,8 t 

 
 

5.7.2 Převzetí staveniště 
 
Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího a dodavatelů předchozích etap 

stavby a dodavatele etapy zakládání. O převzetí bude udělán zápis do SD. Předány budou 
klíče od staveniště popř. buněk. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, 
které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 
strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního pracoviště. 

 
 

5.7.3 Připravenost stavby 
 

Předpokládáme povedení všech svislých nosných konstrukcí až do výše stropu alt. do 
výše ztužujícího věnce. Tím pádem jsou konstrukce připraveny pro provedení bednění. 

Veškeré tyto práce budou provedeny v kvalitě určené technologickými předpisy a 
kontrolními plány pro zmíněné konstrukce. 

Polohy veškerých inženýrských sítí budou vytyčeny a zřetelně označeny jejich 
správci. 

 
 

5.7.4 Připravenost staveniště 
 
Staveniště oproti předchozím etapám nedozná žádných podstatných změn, předpokládá se: 

 Oplocení staveniště z mobilních dílců (výška 2 m), uzamykatelný vstup s vrátnicí 
 Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii 
 Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 
 Zpevněné komunikační plochy pro pohyb vrtného stroje, autodomíchávače, smykem 

řízeného nakladače a nákladního automobilu 
 Potřebné skladovací plochy (uzavíratelné sklady, skládky materiálu) 
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5.7.5 Personální obsazení 
 
Pracovní četa: 
 
Zedník      2x 
Pomocný dělník    2x 
Tesař      2x 
Řidič smykového nakladače   1x 
Řidič jeřábu     1x 
Řidič autodomíchávače   1x 
Řidič autočerpadla    1x 
Vazač      1x 
 
Celkem     11 pracovníků 
 
 
Ochranné pomůcky osobní ochrany: 
 

Všichni pracovníci musejí nosit helmu, používat rukavice (pokud to prováděná činnost 
umožňuje), dále jsou všichni povinni nosit pracovní obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou 
podrážkou. Pracovníci pohybující se u vrtné soupravy jsou povinní nosit prostředky pro 
ochranu sluchu. Pracovní oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto 
ochranných pomůcek všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které 
vyžaduje jejich činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice apod.  

 
 

5.7.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
 

 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí   
 Stavební laser Bosch BL 130 I    
 Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C  
 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1  
 Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9 C   
 Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X  
 Vibrátor Wacker Neuson M 2000  
 Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 
 Další nástroje: lopaty, kolečka, vodováha, metr aj. 
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5.7.7 Pracovní postupy 
 

Stropy jsou řešeny jako monolitické železobetonové desky. Schodiště a balkony jsou 
dodány jako prefabrikované. 

 Stropy budou prováděny do systémového bednění PERI SKYDECK, kde jsou 
výhodné zejména padací hlavy, které umožňují rychlé a časné odbednění. 

 Systém bednění se skládá ze stojek, nosníků a desek. 
 Po postavení systémového bednění můžeme přistoupit k položení armatury – nejprve 

položíme výztuž u spodního okraje následně distančníky a potom uložíme výztuž 
k hornímu okraji. 

 Před betonáží je třeba výztuž řádně ukotvit aby nám vlivem vibrací nevyplavala, 
výztuž by měl převzít statik a TDI. 

 Betonáž provádíme za pomocí čerpadla betonové směsi, hutníme pomocí ponorného 
vibrátoru. 

 Závěrečná úprava povrchu bude provedena pomocí vibrační lišty. 
 Čerstvý beton je nutné ošetřovat dle teploty – ochrana před nadměrným vysycháním 

vlivem vysokých teplot nebo naopak zamezení nadměrné ztrátě hydratačního tepla. 
 

 
5.7.8 Jakost a kontrola kvality 
 
5.7.8.1 Vstupní 

 
 Převzetí staveniště 
 Přejímka pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace – kontrolujeme její úplnost a souhlas se skutečným 

stavem.  
 Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
 Kontrola pracovních podmínek 
 Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 

 
 
5.7.8.2 Mezioperační 

 
 Průběžná kontrola vytyčených bodů – kontrolujeme, zda nedošlo k jejich poškození 

nebo posunutí. 
 Kontrola provedení bednění 
 Kontrola položení výztuže – záznam po převzetí výztuže by se měl objevit v SD 
 Kontrola podmínek betonáže – zejména výška ukládání směsi a její dostatečné 

zhutnění 
 Kontrola ošetřování čerstvého betonu 
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5.7.8.3 Výstupní 
 

 Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 
viditelných konstrukcí. 

 Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost 
s projektovou dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací. 
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5.8 Zastřešení 
 
5.8.1 Výpis materiálu, doprava, skladování 

 
Ocelová konstrukce   2,5 t 
Dřevěná konstrukce   430 m 

 
 

5.8.2 Převzetí staveniště 
 
Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího a dodavatelů předchozích etap 

stavby a dodavatele etapy zakládání. O převzetí bude udělán zápis do SD. Předány budou 
klíče od staveniště popř. buněk. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, 
které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 
strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního pracoviště. 

 
 

5.8.3 Připravenost stavby 
 

Předpokládáme dozdění všech svislých nosných konstrukcí až do úrovně budoucí 
ocelové konstrukce a umístění pozednic. 

Veškeré tyto práce budou provedeny v kvalitě určené technologickými předpisy a 
kontrolními plány pro zmíněné konstrukce. 

Polohy veškerých inženýrských sítí budou vytyčeny a zřetelně označeny jejich 
správci. 

 
 

5.8.4 Připravenost staveniště 
 
Staveniště oproti předchozím etapám nedozná žádných podstatných změn, předpokládá se: 

 Oplocení staveniště z mobilních dílců (výška 2 m), uzamykatelný vstup s vrátnicí 
 Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii 
 Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 
 Zpevněné komunikační plochy pro pohyb autojeřábu, smykem řízeného nakladače a 

nákladního automobilu 
 Potřebné skladovací plochy (uzavíratelné sklady, skládky materiálu) 
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5.8.5 Personální obsazení 
 
Pracovní četa: 
 
Svářeč      2x 
Tesař      5x 
Pomocný dělník    2x 
Řidič smykového nakladače   1x 
Řidič jeřábu     1x 
Vazač      1x 
 
Celkem     12 pracovníků 
 
 
Ochranné pomůcky osobní ochrany: 
 

Všichni pracovníci musejí nosit helmu, používat rukavice (pokud to prováděná činnost 
umožňuje), dále jsou všichni povinni nosit pracovní obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou 
podrážkou. Pracovníci pohybující se u vrtné soupravy jsou povinní nosit prostředky pro 
ochranu sluchu. Pracovní oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto 
ochranných pomůcek všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které 
vyžaduje jejich činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice apod.  

 
 

5.8.6 Stroje a pracovní pomůcky 
 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
 

 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí   
 Stavební laser Bosch BL 130 I    
 Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C  
 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 
 Motorová pila HUSQVARNA 346 XPG 
 Svařovací invertor Technology 210  
 Další nástroje: lopaty, kolečka, vodováha, metr aj. 

 
 
5.8.7 Pracovní postupy 
 

Objekt je zastřešen dřevěnou valbovou střechou se ztužující ocelovou konstrukcí. 
 Montáž zastřešení započneme provedením ocelové konstrukce. 
 Ocelové nosníku typy „U č. 200“ pokrátíme na zemi na požadovaný rozměr a svaříme 

dva profily tak, aby nám vytvořily uzavřený průřez. 



Obytný soubor Fialka-Říčany-Vybraná část STP 
Studie hlavních technologických etap 
 

 
 47/116  Bc. Ondřej Machač 

 Takto připravené nosníky zvedáme pomocí automobilového jeřábu.  
 Nosníky kotvíme na ocelové plotny přivařením a do kapes ve zdivu zazděním. 
 Potom ukotvíme na obvodové zdi pozednici a na ocelovou konstrukci vaznice. 
 Na takto připravené konstrukce ukládáme pomocí autojeřábu krokve, které jsme si 

před tím připravili na zemi. 
 Krokve kotvíme tesařskými spoji - na osedlání. 
 Plnoplošné bednění, které provádíme na již uložené krokve má i ztužující funkci. 
 Tím pádem máme hotovou nosnou konstrukci střechy. 

 
 
5.8.8 Jakost a kontrola kvality 
 
5.8.8.1 Vstupní 

 
 Převzetí staveniště 
 Přejímka pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace – kontrolujeme její úplnost a souhlas se skutečným 

stavem.  
 Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
 Kontrola pracovních podmínek 
 Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 

 
 
5.8.8.2 Mezioperační 

 
 Průběžná kontrola vytyčených bodů – kontrolujeme, zda nedošlo k jejich poškození 

nebo posunutí. 
 Kontrola přesnosti osazení ocelové nosné konstrukce – dále kontrolujeme kvalitu 

svárů na plotnách. 
 Kontrola osazení pozednic a vaznic. 
 Kontrola osazení krokví. 
 Kontrola provedení bednění. 

 
 
5.8.8.3 Výstupní 

 
 Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 

viditelných konstrukcí. 
 Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost 

s projektovou dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací. 
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6.1 Porovnání zdících systémů - záměr 
 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, dal jsem si za cíl zjistit, co by přineslo sjednocení 
roztříštěnosti zdících systémů. V projektové dokumentaci jsou navrženy vnitřní nosné stěny 
ze zdících prvků Liapor M 240, obvodové zdi 4 NP (neboli obytného podkroví) z tvárnic 
Porotherm 24 P+D, příčky jsou tvořeny z tvarovek Porotherm 11,5 P+D a instalační přizdívky 
jsou provedeny z tvárnic Ytong 75 mm. Tuto kombinaci jsem se rozhodl nahradit kompletní 
dodávkou pro nosné konstrukce od Porothermu, jedná se o již zmíněné bloky Porotherm 24 
P+D. Předpokládám, že tímto krokem dosáhneme jisté finanční úspory a že dojde ke 
zjednodušení zásobovacího cyklu. 

 
 

6.2 Porovnání zdících systémů 
 

V přílohách č. 2 „Rozpočet „kombinace PTH““ a č. 3 „Rozpočet „jen Liapor““ se 
nachází výňatky z položkového rozpočtu, srovnávající obě varianty. 

 
 

6.3 Porovnání zdících systémů - výsledek 
 
Z výše zmíněných rozpočtů vyplývají následující ceny: 
 
kombinovaná varianta 478 429 Kč  
navržená optimalizace 414 768 Kč 
 

 Z uvedených cen je zřejmé, že dojde k úspoře cca. 64 000 Kč. Vzhledem k celkové 
ceně objektu to není velká částka, ovšem s přihlédnutím k použití tohoto řešení v celé etapě 
by se tato částka stala rozhodně zajímavější.  

Hrubým propočtem na základě objemů objektů D a E dojdeme k tomu, že objekt D je 
cca 5 krát větší a objekt E cca 3,5 krát větší než objekt A. Tímto dojdeme k orientační částce 
608 000 Kč, což již představuje značnou úsporu. Pokud uvážíme další výhody jako 
jednodušší logistiku, vzhledem k objednávkám jednoho druhu materiálu a možnosti vyjednat 
množstevní slevu, dovolím si tvrdit, že jde o lepší variantu a na základě toho nahradit stávající 
stav svým řešením. 

Pro úplnost dokládám produktové listy, aby bylo zřejmé, že změnou nedojde ke 
zhoršení parametrů. Viz příloha č. 13 „Produktový list Porotherm“ a příloha č. 14 
„Produktový list Liapor“ 
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7.1 Identifikační údaje 
 
 
Název stavby:   Obytný soubor Fialka 
 
Místo stavby:   Říčany 251 01, V alejích 
 
Okres:    Praha - východ 
 
Katastrální území:  Říčany u Prahy 
 
Stavební úřad:   Melantrichova 2000/38, Říčany 
 
Charakter stavby:  novostavba bytových domů 
 
Odvětví:   občanská vybavenost – stavby pro bydlení 
 
Investor:   RIM ENGINEERING, s.r.o.,  

Klicperova 12,150 00 Praha 5 
 
Způsob financování:  soukromé zdroje 
 
Zhotovitel:   UNISTAV a.s. 
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7.2 Obecné informace o stavbě 
 

Bytový komplex se nachází v Říčanech u Prahy. Tento komplex se skládá ze tří 
viladomů (objekty A, B, C) a tří bytových domů (E, D, F). Z celého tohoto souboru se 
budeme zabývat objektem „A“. Jde o tzv. viladům o pěti podlažích. 

Středem našeho zájmu je tedy výše zmíněný objekt A. Jedná se o bytový dům 
s půdorysnými rozměry cca. 16 krát 17 metrů. Budova je celoplošně podsklepena má tři 
nadzemní podlaží a obyvatelné podkroví, které je využito jako druhé patro dvou 
mezonetových bytů. 

Stavba je vzhledem k složitým základovým podmínkám založena na pilotách. Na 
jejich zhlavích spočívá železobetonový rošt s deskou. Jedná se o stěnový systém, který má 
monolitické obvodové konstrukce tl. 210 mm, kombinované s vnitřními stěnami z bloků 
Liapor. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm, přizdívky v koupelnách jsou z materiálu 
Ytong. Obvodové zdivo posledního 4. patra je vyzděno z cihelných bloků Porotherm.  
Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky tl. 200 mm. Schodiště a lodžie 
tvoří prefabrikáty. Překlady jsou typové a odpovídají zdícím systémům svislých konstrukcí. 
Střešní konstrukce je tvořena kombinací hlavní ocelové konstrukce a dřevěných krokví o ni na 
jedné straně opřených a na straně druhé ukotvených na pozednici. Střešní krytina je 
z titanzinku. Hydroizolace je tvořena folií Fatrafol 803 tl.1 a 1,5 mm. Celý objekt je 
dodatečně zateplen EPS. 

Po mnou navržené optimalizaci je roztříštěnost nosných cihelných systémů nahrazena 
jedním řešením. Všechny nosné stěny jsou ze systému Porotherm 24 P+D. Tato skutečnost je 
uvažována i v položkovém rozpočtu stavby. 
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7.3 Popis staveniště 
 

Staveniště se nachází v Říčanech u Prahy v těsné blízkosti vlakového nádraží. Ze 
severní strany jej lemuje ulice Politických vězňů. Na západní straně se nachází pěší zóna 
zvaná Cesta svobody, z jižní strany pak staveniště sousedí se zahradnictvím. Na východní 
hranici se nachází několik rodinných domů. I z tohoto důvodu je navrženo oplocení z plných 
prvků – trapézový plech. Toto řešení bude mírnit obtěžování okolí jak hlukem, tak prachem. 
 
 

7.4 Základní koncepce zařízení staveniště 
 

Před započetím samotné stavby bude provedeno oplocení staveniště a následně budou 
provedeny zpevněné plochy – komunikace, parkoviště, skladovací plochy – z hrubého 
kameniva frakce < 32 mm. Staveništní komunikace budou provedeny v místě budoucích 
komunikací a chodníků, tudíž jde o podkladní vrstvy, které budou následně použity. 
Komunikace bude řešena jako obousměrná s možností otočení v místě křížení. Tím pádem 
nebude nutné, aby nákladní automobily couvaly ze staveniště. Příjezd na staveniště bude 
realizován z ulice Politických vězňů přes uzamykatelnou bránu s vrátnicí, kde bude přes noc 
pracovník bezpečnostní služby.  

Stavební buňky budou osazeny na panely, tím pádem nebudeme muset vytvářet 
zpevněnou plochu. Budou situovány hned u vjezdu do areálu podél ulice Politických vězňů. 
K této ulici budou i otočeny vchodem, proto aby stavbyvedoucí a mistři z oken viděli přímo 
na stavbu. Hygienické zázemí je řešeno sanitární buňkou napojenou staveništními přípojkami. 
Počet a umístění buněk je zřejmý z výkresů zařízení staveniště viz přílohy č. 10 „Situace 
zařízení staveniště etapa I“, č. 11 „Situace zařízení staveniště etapa II“, č. 12 „Situace 
zařízení staveniště etapa III, IV, V“. 

Míchací centrum přibude do zařízení staveniště až před započetím etapy zdění. Bude 
strategicky umístěno v místě křížení komunikací, kde se automobil se silem a následně i se 
směsí snadno vytočí. 

Napojení na energie bude řešeno v místě budoucích přípojek po konzultaci se správci 
jednotlivých sítí. 
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7.5 Objekty zařízení staveniště 
 
7.5.1 Stavební buňky 
 
Obytná buňka – AB-CONT AB 6 
 
Obytné buňky budou zařízeny jako kanceláře 2 ks a jako šatny 5 ks.  
 

 Parametry: 
o D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
o Ocelová konstrukce: svařovaná z otevřených válcovaných profilů tl. 3 mm 
o Podlaha: podlahové nosníky s pozinkovaným plechem tl. 0,6-0,7 mm, desky 

z minerální vaty tl. 80/100 mm, PE fólie, dřevotřísková deska tl. 22 mm (E1), 
PVC tl. 1,5 mm 

o Obvodové stěny: stěnové nosníky s pozinkovaným plechem tl. 0,6-0,75 mm, 
desky z minerální vaty tl. 50 mm, dřevotřísková oboustranně laminovaná deska 
tl. 10 mm (E1), bílý dekor 

o Střecha: střešní zakrytí z pozinkovaného plechu tl. 0,6-0,75 mm, desky 
minerální vaty tl. 100 mm, PE fólie, dřevotřísková oboustranně laminovaná 
deska tl. 10 mm (E1), bílý dekor 

o Dveře: jednokřídlé, pozinkované, izolované 
o Okna: standardně plastová 1800*1200 mm s venkovní roletou a pojistkou 
o Elektroinstalace: dle ČSN 400/230V, venkovní připojovací zástrčka. 
o Elektrický rozvaděč AP, proudový chránič, pojistková skříň 
o Topení: nástěnný konvektor s regulátorem teploty a termostatem 
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Sanitární buňka – AB-CONT SAN - 600 
 
WC a umývárna bude řešena pomocí 1 ks sanitární buňky. 
 

 Parametry: 
o D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
o Ocelová konstrukce: svařovaná z otevřených válcovaných profilů tl. 3 mm 
o Podlaha: podlahové nosníky s pozinkovaným plechem tl. 0,6-0,7 mm, desky 

z minerální vaty tl. 80/100 mm, PE fólie, dřevotřísková deska tl. 22 mm (E1), 
PVC tl. 1,5 mm 

o Obvodové stěny: stěnové nosníky s pozinkovaným plechem tl. 0,6-0,75 mm, 
desky z minerální vaty tl. 50 mm, dřevotřísková oboustranně laminovaná deska 
tl. 10 mm (E1), bílý dekor 

o Střecha: střešní zakrytí z pozinkovaného plechu tl. 0,6-0,75 mm, desky 
minerální vaty tl. 100 mm, PE fólie, dřevotřísková oboustranně laminovaná 
deska tl. 10 mm (E1), bílý dekor 

o Dveře: jednokřídlé, pozinkované, izolované 
o Okna: standardně plastová 1800*1200 mm s venkovní roletou a pojistkou 
o Elektroinstalace: dle ČSN 400/230V, venkovní připojovací zástrčka. 
o Elektrický rozvaděč AP, proudový chránič, pojistková skříň 
o Topení: nástěnný konvektor s regulátorem teploty a termostatem 
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Skladový kontejner 20” 
 

 Parametry: 
o D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 
o Ocelová konstrukce: svařovaná z otevřených válcovaných profilů tl. 3 mm, 8 

ks kontejnerových rohů tl. 4-5 mm 
o Podlaha: podlahové nosníky s pozinkovaným plechem tl. 3 mm, vodovzdorná 

překližka tl. 18 mm, dřevo tl. 22 mm 
o Obvodové stěny a střecha: trapézový pozinkovaný plech tl. 1,3-1,5 mm, boční 

stěny mají větrací otvory 
o Vrata: dvoukřídlé, jištěné uzavíracími tyčemi s bezpečnostní klapkou 

 
 

 
 
Umístění buněk 
 

 Umístění kontejnerů a jejich napojení na sítě je zřejmé z výkresu zařízení staveniště. 
 Napojení sanitární buňky bude na stávající kanalizaci v areálu, která již byla 

provedena před započetím výstavby jednotlivých objektů.  
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7.5.2 Návrh počtu buněk pro jednotlivé hlavní etapy 
 
Buňky řídících pracovníků zůstávají nezměněny po všechny etapy. 
 
Stavbyvedoucí  15 m2  1 buňka 
Mistři 2x   2*18 m2 1 buňka 
Celkem     2 buňky 
 
Buňky dělníků dle etap 
 
Zemní práce 
 
Dělník 5x   5*5 m2  2 buňky 
 
Základy 
 
Dělník 13x   13*5 m2 5 buněk 
 
Svislé konstrukce 
 
Dělník 15x   15*5 m2 5 buněk 
 
Vodorovné konstrukce 
 
Dělník 11x   11*5 m2 4 buňky 
 
Zastřešení  
 
Dělník 12x   12*5 m2 4 buňky 
 
Plocha jedné buňky 15 m2 
 
 
Optimalizace počtu buněk pro jednotlivé hlavní etapy 
 

Vzhledem k spočítaným parametrům provedeme zařízení staveniště ve dvou kolech a 
to pro zemní práce, kdy budou dovezeny buňky vedoucích pracovníků, sanitární buňka a dvě 
buňky pro dělníky. V druhém kole budou dovezeny další tři buňky pro dělníky, které se již 
nebudou odvážet s ohledem na počet pracovníků při etapě PSV, která již však není součástí 
řešení.  
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7.5.3 Oplocení 
 

Jako oplocení bude použit plný trapézový plot NPV3 o rozměrech 2160 x 2000 mm 
v ocelovém rámu profilů 40 x 40 mm. Dílce usazujeme do patek a spínáme sponami. Plný 
plot je volen s ohledem na snížení zatížení hlukem a prachem okolí stavby. 

Užití mobilního oplocení je zřejmé z výkresů zařízení staveniště viz přílohy č. 10 
„Situace zařízení staveniště etapa I“, č. 11 „Situace zařízení staveniště etapa II“, č. 12 
„Situace zařízení staveniště etapa III, IV, V“. 

 

 
 
 
7.5.4 Staveništní komunikace, parkoviště a další zpevněné plochy 
 

Staveništní komunikace budou zřízeny v místech budoucích komunikací a chodníků a 
to provedením hrubých podkladních vrstev. Jejich poloha a rozsah je upřesněna na výkresech 
zařízení staveniště viz přílohy č. 10 „Situace zařízení staveniště etapa I“, č. 11 „Situace 
zařízení staveniště etapa II“, č. 12 „Situace zařízení staveniště etapa III, IV, V“. 

Dále zde budou stejným způsobem provedeny zpevněné plochy pro skladování 
materiálů, jako jsou armokoše do pilot, tvárnice pro zdění, bednění a jiné materiály, které 
nevyžadují skladování v uzavřených prostorech.  

Místo pro zastavení osobních aut je před buňkami stavbyvedoucích a mistrů. Stání 
nákladních automobilů se nepředpokládá, parkovací plocha tedy nebude zřizována. 
 
 

7.6 Nasazení montážních strojů 
 

 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí   
 Stavební laser Bosch BL 130 I 
 Rýpadlo nakladač CAT 428E 
 Nákladní automobil Tatra T815 třístranný sklápěč 
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7.7 Zdroje pro stavbu 
 
7.7.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 
 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz: 
 

P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 
 
DRUH 

Štítkový 
příkon[kW] 

 
[ks] 

 
[kW] 

STAVEBNÍ STROJE 
Ponorný vibrátor 1,5 1 1,5 
Svářecí stroj 6 1 6 
Míchací centrum 4 1 4 
    
P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ                                                             11,5 kW 
 

P2 - OSVĚTLENÍ 
 
PROSTOR 

 
Příkon 

[kW/m2] 

 
[m2] 

 
[kW] 

Kanceláře 0,02 120 2,4 
Umývárny, WC 0,003 15 0,045 
P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ                                                           2,44 kW 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
        P = 1,1* [(0,5	 ∗ 	푃 + 0,8	 ∗ 	P ) + (0,7 ∗ 	P ) ] 
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 
 
Nutný minimální příkon přípojky: 
        P = 1,1* [(0,5	 ∗ 	11,5 + 0,8	 ∗ 	2,44) + (0,7 ∗ 	11,5) ] 

P= 16,52 kW 
 
Zajištění staveniště elektrickou energií: 

Na staveništi budou nainstalované staveništní rozvaděče, které budou napojeny na 
hlavní staveništní rozvaděč. Na staveniště bude přivedena elektrická energie ze stávajícího 
elektrického vedení. Napojovací bod najdeme v severní části staveniště, v těsné blízkosti 
vjezdu. Tento bod je zakreslen ve výkresu zařízení staveniště. Staveništní rozvody budou 
vedeny pomocí kabelů nad zemí, a to pomocí dočasných dřevěných sloupů. Hlavní vypínač je 
umístěn na začátku elektrického rozvodu a to na hlavním staveništním rozvaděči. 
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7.7.2 Potřeba 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] 

Výroba malty l 174 0,4 70 
Ošetřování betonu m3 44 20 880 
Mytí vozidel Ks 2 1500 3000 
MEZISOUČET A    3950 l 
 

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 17 40 680 
MEZISOUČET B 680 l 
 

C-  VODA PRO ÚDRŽBU 
 
Potřeba vody 

potřebné množství 
vody [l] 

 
umývání pracovních pomůcek 200 
MEZISOUČET C 200 l 
 
Vteřinová spotřeba vody - výpočet: 
 

 Qn=
∑ 	∗	
	∗	

 
 
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=
∗ , ∗ , ∗ ,

	∗	
= 0,29	푙/푠	 

 
Zajištění vody pro staveniště: 
 

Na staveniště bude přivedena voda ze stávajícího veřejného vodovodu, který se nachází 
v severní části staveniště, pomocí nově realizované vodovodní přípojky. Požární voda je 
zajištěna hydrantem v areálu staveniště. 
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7.8 Zdroje pro stavbu 
 
7.8.1 Ceny staveništních přípojek 
 
Přípojka kanalizace 
 
Délka    20 m 
Cena za m   4900 Kč/m 
Cena celkem  98 000 Kč  
 
 
Přípojka vody 
 
Délka    40 m 
Cena za m   2800 Kč/m 
Cena celkem  112 000 Kč  
 
 
Přípojka elektřiny 
 
Délka    60 m 
Cena za m   1980 Kč/m 
Cena celkem  115 000 Kč  
 
Pozn.: ceny za m brány dle THU 
 
 
7.8.2 Ceny za buňky a oplocení 

 
Obytná buňka 
 
Cena za kus  3900 Kč/měsíc 
Průměrný počet ks 7 ks 
Doba pronájmu 11 měsíců 
Cena celkem  300 300 Kč 
 
 
Sanitární buňka 
 
Cena za kus  8500 Kč/měsíc 
Průměrný počet ks 1 ks 
Doba pronájmu 11 měsíců 
Cena celkem  93 500 Kč 
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Skladovací kontejner 
 
Cena za kus  2700 Kč/měsíc 
Průměrný počet ks 2 ks 
Doba pronájmu 11 měsíců 
Cena celkem  59 400 Kč 
 
 
Mobilní oplocení 

Cena m  4 Kč/m/den 
Délka    465 
Doba pronájmu 11 měsíců 
Cena celkem  613 800 Kč 
 

 

7.8.3 Celkové náklady 
 

Celkové náklady na ZS jsou 1 392 000 Kč. Dle rozpočtu THU na objektu A máme na 
ZS 400 000 Kč, pokud však uvážíme, že zároveň budou prováděny i objekty D a E, kde je 
kalkulováno s částkami 1 400 000 Kč a 1 100 000 Kč, což je celkem 2 900 000 Kč, tak nám 
v rozpočtu zbývá dostatečná rezerva. 

 
 

7.9 Likvidace zařízení staveniště 
 

Zařízení staveniště, skládky a sklady materiálu odstraní firma realizující stavbu v plném 
rozsahu. Mobilní oplocení bude odstraněno z části staveniště I. etapy. Staveniště tím bude 
zmenšeno a připraveno pro II. etapu.  

Úpravy terénu budou probíhat dle projektové dokumentace a bude na ně použita 
vytěžená zemina. Sejmutá ornice bude opět použita pro sadové úpravy.  

 
 

7.10   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Tento bod je podrobněji zpracován v kapitole č. 15 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 
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7.11   Životní prostředí a požární bezpečnost 
 
 Stavba nebude vykazovat negativní vliv na životní prostředí, neboť zde nebudou žádné 
výrobní procesy. V době výstavby budou na staveništi přítomny pohonné látky, které budou 
uskladněny ve skladovacím kontejneru, kde budou uloženy v záchytné vaně. Na stavbě bude 
také přítomna sada pro zachycení úniku ropných látek. Tato sada bude přítomna v kanceláři 
stavbyvedoucího. 
 Vzhledem k charakteru stavby není v objektu zvýšené požární riziko. Pro případ 
vzniku požáru je v kanceláři stavbyvedoucího umístěn hasicí přístroj. Před buňkou je též tzv. 
panická sada, která obsahuje pytel s pískem a lopatu. 
 

7.12   Důležitá telefonní čísla 
 
Hasiči    150 
Záchranná služba  155 
Policie    158 
Městská policie  156 
Tísňová volání  112 
 
Poruchy: 
Elektrický proud  774 717 717 
Plyn    552 305 233 
Voda    311 241 161 
 
Tyto čísla jsou uvedena v kanceláři stavbyvedoucího. 
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8.1 Identifikační údaje 
 
 
Název stavby:   Obytný soubor Fialka 
 
Místo stavby:   Říčany 251 01, V alejích 
 
Okres:    Praha - východ 
 
Katastrální území:  Říčany u Prahy 
 
Stavební úřad:   Melantrichova 2000/38, Říčany 
 
Charakter stavby:  novostavba bytových domů 
 
Odvětví:   občanská vybavenost – stavby pro bydlení 
 
Investor:   RIM ENGINEERING, s.r.o.,  

Klicperova 12,150 00 Praha 5 
 
Způsob financování:  soukromé zdroje 
 
Zhotovitel:   UNISTAV a.s. 
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8.2 Obecné informace o stavbě 
 

Bytový komplex se nachází v Říčanech u Prahy. Tento komplex se skládá ze tří 
viladomů (objekty A, B, C) a tří bytových domů (E, D, F). Z celého tohoto souboru se 
budeme zabývat objektem „A“. Jde o tzv. viladům o pěti podlažích. 

Středem našeho zájmu je tedy výše zmíněný objekt A. Jedná se o bytový dům 
s půdorysnými rozměry cca. 16 krát 17 metrů. Budova je celoplošně podsklepena má tři 
nadzemní podlaží a obyvatelné podkroví, které je využito jako druhé patro dvou 
mezonetových bytů. 

Stavba je vzhledem k složitým základovým podmínkám založena na pilotách. Na 
jejich zhlavích spočívá železobetonový rošt s deskou. Jedná se o stěnový systém, který má 
monolitické obvodové konstrukce tl. 210 mm, kombinované s vnitřními stěnami z bloků 
Liapor. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm, přizdívky v koupelnách jsou z materiálu 
Ytong. Obvodové zdivo posledního 4. patra je vyzděno z cihelných bloků Porotherm.  
Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky tl. 200 mm. Schodiště a lodžie 
tvoří prefabrikáty. Překlady jsou typové a odpovídají zdícím systémům svislých konstrukcí. 
Střešní konstrukce je tvořena kombinací hlavní ocelové konstrukce a dřevěných krokví o ni na 
jedné straně opřených a na straně druhé ukotvených na pozednici. Střešní krytina je 
z titanzinku. Hydroizolace je tvořena folií Fatrafol 803 tl.1 a 1,5 mm. Celý objekt je 
dodatečně zateplen EPS. 

Po mnou navržené optimalizaci je roztříštěnost nosných cihelných systémů nahrazena 
jedním řešením. Všechny nosné stěny jsou ze systému Porotherm 24 P+D. Tato skutečnost je 
uvažována i v položkovém rozpočtu stavby. 
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8.3 Návrh strojní sestavy 
 

Strojní sestava je navržena pro hlavní technologické etapy a využití jednotlivých strojů 
v nich je uvedeno v tabulce na konci kapitoly. 
 
 
8.3.1 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí 
 

 Nivelační přístroj s 
kompenzátorem. Zvláštností je 
speciální tlačítko umožňující při 
přepravě v kufříku vypnutí 
kompenzátoru. Robustní a přesný 
nivelační přístroj. Střední 
kilometrová chyba 2,5 mm 
Zvětšení dalekohledu: 20x 
Horizontální kruh 360° 

 
 Cena    12 500 Kč 

 
 
 
8.3.2 Stavební laser Bosch BL 130 I 
 

 Automatický rotační laser do vnitřního i vnějšího 
prostředí 

 S přijímačem dosah až 130 m 
 Horizontální a vertikální samonivelace  
 Svislý a referenční paprsek 

 
 Cena    42 000 Kč 
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8.3.3 Kolové rýpadlo CAT M315D 
 

 Bude použito pro hloubení stavební jámy. 

 
 

 Parametry: 
o Výkon motoru 101 kW (137PS) 
o Objem lopaty 0,94 m3 
o Šířka lopaty 1 200 mm 

 
 

8.3.4 Rýpadlo-nakladač CAT 428E 
 

 Bude použit pro převoz výkopku od stavební jámy na skládku zeminy. 

 
 Parametry: 

o Výkon motoru 69 kW (94PS) 
o Objem lopaty 1,03 m3 
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8.3.5 Smykem řízený nakladač CATERPILLAR 256C 
 

 Bude použit pro odvoz vyvrtané zeminy z pilot, k přemisťování palet s materiálem. 
  

 
 Parametry: 

o Výkon motoru 62 kW (84PS) 
o Objem lopaty 0,4 m3 
o Nosnost 1 066 kg 

 
 
8.3.6 Nákladní automobil Tatra T815 třístranný sklápěč 

 
 Nákladní automobil bude použit zejména pro převoz výkopku, který nebude použit 

pro finální terénní úpravy. 
 

.  
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 Parametry: 
o Motor T3D – výkon 325 kW (442 PS), kroutící moment 2100 Nm, emise EU5 
o 14 stupňová manuální převodovka 
o Pohon 6x6 
o Max rychlost 85 km/h 
o Objem korby 9 m3 
o Užitečné zatížení 16 300 kg 

 
 
8.3.7 Vrtná souprava BAUER BG 18 H 

 
 Bude použita pro vyvrtání pilot a uložení armatury. 

 
 Parametry: 

o Rotační jednotka  kroutící moment  177 kNm 
otáčky   33 ot/min 
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8.3.8 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1 
 

 Bude použit pro zvedání veškerého materiálu, tzn. systémového bednění, armatur, 
zdícího materiálu, prefabrikátů – schodišť a balkonů a v neposlední řadě též střešní 
konstrukce. 

 

 
 Parametry: 

o Vertikální dosah 45 m 
o Horizontální dosah 40 m  

 
 Cena  1 350 Kč/hod pobytu na stavbě  

 
 Další parametry viz příloha č. 15 „Produktový list „Liebherr“. 

 
 
8.3.9 Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9C 
 

 Bude použit pro dopravu betonové směsi na piloty, základovou desku, stěny a stropy. 

 
 Parametry: 

o Objem 9 m3  
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8.3.10 Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X 
 

 Bude použito pro betonáž železobetonové základové desky, stěn a stropů. 
 

 
 

 Parametry: 
o Tok betonu až 163 m3/h s čerpadlem P 2023 
o Vertikální dosah 34,0 m 
o Horizontální dosah 30,0 m 

 
 Cena  2 760 Kč/hod pobytu na stavbě 

 
 
8.3.11 Vibrátor Wacker Neuson M 2000 
 

 Ponorný vibrátor s ohebnou hřídelí pro zhutnění čerstvého 
betonu. 

 
 Parametry: 

o Výkon motoru   1,5 kW (2,0 PS) 
o Počet otáček 1/min.   17 500 
o Rozměry d*š*v  350*160*200 mm 
o Hmotnost   6,4 kg 

 
 Cena  pohonná jednotka 16 000 Kč, hřídel a vibrační hlava 18 000 Kč 
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8.3.12 Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A 

 
 Bude použita pro finální úpravu čb desek a to jak základové tak stropních. 

 
 Parametry: 

o Výkon motoru   1,2 kW (1,6 PS) 
o Při otáčkách 1/min.   5 200 
o Variabilní provozní rychlost 
o Lišta délky 2 m 

   
 Cena  pohonná jednotka 48 000 Kč, lišta 7 700 Kč 

 
 
8.3.13 Vibrační pěch Wacker Neuson BS 65-V 

 
 Vibrační pěch bude použit pro zhutnění zásypu a to jak mezi jednotlivými pasy roštu, 

tak při konečných terénních úpravách. 
 

 Parametry: 
o Výkon motoru   1,9 kW (2,5 PS) 
o Při otáčkách 1/min.   4 400 
o Počet úderů 1/min.  700 
o Plošný výkon m2/h  159,6 (pro šířku 

hutnícího nástavce 280 mm) 
o Rozměry d*š*v  673*343*965 mm 
o Hmotnost   68 kg 

 
 Cena    89 500 Kč 

 
 
8.3.14 Svařovací invertor Technology 210 
 

 Bude použita pro montáž ocelové konstrukce krovu. 
   
 Parametry: 

o Napětí     230 V 
o Příkon při 60%/max.    3,7/6 kW 
o Napájecí proud při 60%/max.  24/37 A 
o Jištění min.     25 A  
o Napětí naprázdno   max. 85 V 
o Svařovací proud   5-180 A 

 
 Cena   20 500 Kč   



Obytný soubor Fialka-Říčany-Vybraná část STP 
Strojní sestava 
 

 
 74/116  Bc. Ondřej Machač 

8.3.15 Motorová pila HUSQVARNA 346 XPG 
 

 Bude použita na úpravy řeziva pro krov. 
 

 Parametry: 
o Výkon: 2,5 kW (3,4 HP) 
o Objem válce: 45,0 cm3 
o Délka lišty: 33 – 50 cm 
o Hmotnost: 4,9 kg 

 
 Cena    20 000 Kč 

 
 
8.3.16 Silo na suché směsi m-tec SMP 
 

 Bude použito pro uskladnění suchých směsí pro zdění a 
omítání. 

 
 Parametry: 

o Dopravované množství: cca 30 l/min 
o El. připojení:   380 V 
o Příkon:   4 kW, 400 V 
o Rozměry:   2200 x 800 x 1850 mm 
o Hmotnost:   400 kg 

 
 Dodáno včetně univerzálního kontinuálního míchacího stroje m-tec calypso D40 

 
 
8.3.17 Další nástroje 
 

 lopaty, kladiva, zednické lžíce, šufany, vazací kleště, vodováhy, metry aj. 
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8.4 Použití strojů a nástrojů v hlavních technologických etapách 
 
NÁZEV STROJE / NÁSTROJE I. II. III. IV. V. VI. 

Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí I I I I I I 
Stavební laser Bosch BL 130 I I I I I I I 
Kolové rýpadlo CAT M315D  I     
Rýpadlo nakladač CAT 428E I I     
Nákladní automobil Tatra T815 třístranný sklápěč I I     
Vrtná souprava Bauer BG 18 H BT 50   I    
Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C   I I I I 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1   I I I I 
Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9 C   I I I  
Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 34 X   I I I  
Vibrátor Wacker Neuson M 2000   I I I  
Vibrační pěch Wacker Neuson BS 65-V   I    
Vibrační lišta Wacker Neuson P 35A   I  I  
Motorová pila HUSQVARNA 346 XPG      I 
Svařovací invertor Technology 210      I 
Silo na suché směsi m-tec SMP    I   
 
 
Označení etap v tabulce strojů 
 

I. Vybudování zařízení staveniště 
II. Zemní práce 

III. Základy 
IV. Svislé kontrukce 
V. Vodorovné konstrukce 

VI. Zastřešení 
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Časový plán se nachází v příloze č. 4 „Časový plán“ 
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Položkový rozpočet se nachází v příloze č. 5 „Položkový rozpočet „kompletní rozpočet 
objektu A““. 
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11.1   Identifikační údaje 
 
 
Název stavby:   Obytný soubor Fialka 
 
Místo stavby:   Říčany 251 01, V alejích 
 
Okres:    Praha - východ 
 
Katastrální území:  Říčany u Prahy 
 
Stavební úřad:   Melantrichova 2000/38, Říčany 
 
Charakter stavby:  novostavba bytových domů 
 
Odvětví:   občanská vybavenost – stavby pro bydlení 
 
Investor:   RIM ENGINEERING, s.r.o.,  

Klicperova 12,150 00 Praha 5 
 
Způsob financování:  soukromé zdroje 
 
Zhotovitel:   UNISTAV a.s. 
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11.2   Obecné informace o stavbě 
 

Bytový komplex se nachází v Říčanech u Prahy. Tento komplex se skládá ze tří 
viladomů (objekty A, B, C) a tří bytových domů (E, D, F). Z celého tohoto souboru se 
budeme zabývat objektem „A“. Jde o tzv. viladům o pěti podlažích. 

Středem našeho zájmu je tedy výše zmíněný objekt A. Jedná se o bytový dům 
s půdorysnými rozměry cca. 16 krát 17 metrů. Budova je celoplošně podsklepena má tři 
nadzemní podlaží a obyvatelné podkroví, které je využito jako druhé patro dvou 
mezonetových bytů. 

Stavba je vzhledem k složitým základovým podmínkám založena na pilotách. Na 
jejich zhlavích spočívá železobetonový rošt s deskou. Jedná se o stěnový systém, který má 
monolitické obvodové konstrukce tl. 210 mm, kombinované s vnitřními stěnami z bloků 
Liapor. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm, přizdívky v koupelnách jsou z materiálu 
Ytong. Obvodové zdivo posledního 4. patra je vyzděno z cihelných bloků Porotherm.  
Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky tl. 200 mm. Schodiště a lodžie 
tvoří prefabrikáty. Překlady jsou typové a odpovídají zdícím systémům svislých konstrukcí. 
Střešní konstrukce je tvořena kombinací hlavní ocelové konstrukce a dřevěných krokví o ni na 
jedné straně opřených a na straně druhé ukotvených na pozednici. Střešní krytina je 
z titanzinku. Hydroizolace je tvořena folií Fatrafol 803 tl.1 a 1,5 mm. Celý objekt je 
dodatečně zateplen EPS. 

Po mnou navržené optimalizaci je roztříštěnost nosných cihelných systémů nahrazena 
jedním řešením. Všechny nosné stěny jsou ze systému Porotherm 24 P+D. Tato skutečnost je 
uvažována i v položkovém rozpočtu stavby. 
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11.3   Připravenost 
 
11.3.1 Stavby 
 

Vzhledem k tomu, že kanalizace již byla provedena o dva roky dříve, je po celém 
staveništi sejmuta ornice. Dále je nachystána stavební jáma s vhodným sjezdem pro vrtnou 
soupravu, autodomíchávač a smykem řízený nakladač. Dále předpokládáme geodetické 
vytyčení všech pilot a rohů základového roštu. 

Veškeré tyto práce budou provedeny v kvalitě určené technologickými předpisy a 
kontrolními plány pro zmíněné konstrukce. 

Polohy veškerých inženýrských sítí budou vytyčeny a zřetelně označeny jejich 
správci. 

 
11.3.2 Staveniště 
 
Staveniště oproti předchozím etapám nedozná žádných podstatných změn, předpokládá se: 

 Oplocení staveniště z mobilních dílců (výška 2 m), uzamykatelný vstup s vrátnicí 
 Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii 
 Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 
 Zpevněné komunikační plochy pro pohyb vrtného stroje, autodomíchávače, smykem 

řízeného nakladače a nákladního automobilu 
 Potřebné skladovací plochy (uzavíratelné sklady, skládky materiálu) 

 
 

11.4   Výpis materiálu, doprava, skladovaní 
 
Beton C30/37-XA1  1 kus  3,14 * 0,32 * 5 =   1,41 m3 

22 kusů    31,09 m3 
    délka vrtů 22*5 =    110 m 
Armokoše 10 505 (R)  cca 100 kg / m3   
    31,09 * 0,1    3,1 t 
 
 
11.4.1 Skladování 
 

Materiál, který to bude svým charakterem vyžadovat, bude skladován v uzavíratelných 
skladech -  resp. uzavíratelných kontejnerech k tomu určených. Jedná se zejména o drobné 
nářadí, spojovací materiál, měřící přístroje apod. Dále bude v kontejnerech umístěn materiál, 
který nesmí navlhnout nebo nesmí být na přímém slunci např. nátěr Antisol a dále pak 
pohonné hmoty, oleje apod.  
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11.4.2 Doprava 
 

Doprava na staveniště bude probíhat dle harmonogramu prací, a to tak, aby byl 
materiál na stavbě v dostatečném předstihu. Tuto skutečnost si musí pohlídat stavbyvedoucí 
ve spolupráci s pracovníkem zásobování. Materiál na stavbu bude dodáván jak ze stavebního 
dvora firmy, kde bude využito vlastních dopravních kapacit. Jedná se např. o svařované 
armokoše do pilot. U materiálu, který půjde na stavbu přímo od dodavatele např. čerstvý 
beton, bude využito dopravních kapacit dodavatele. 
 
 

11.5   Převzetí pracoviště 
 

Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího a dodavatelů předchozích etap 
stavby a dodavatele etapy zakládání. O převzetí bude udělán zápis do SD. Předány budou 
klíče od staveniště popř. buněk. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, 
které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 
strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního pracoviště. 
 
 

11.6   Pracovní podmínky 
 

Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí této etapy je mokrý proces, je potřeba zajistit 
podmínky pro betonáž. To znamená, že by teplota neměla klesnout pod 5°C, což by vzhledem 
k termínu výstavby této etapy neměl být problém, v zimních měsících by však bylo potřeba 
přijmout opatření pro ochránění čerstvého betonu. Např. prohříváním směsi, ohřátou 
záměsovou vodou, větším množstvím cementu, použitím cementu s vyšším hydratačním 
teplem např. CEMI 42,5R s vysokou počáteční pevností. Naopak v letním období bude 
probíhat ošetření čerstvého betonu nátěrem, zamezujícím jeho nadměrnému vysoušení např. 
nátěrem Antisol. 
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11.7   Personální obsazení 
 
Pracovní četa: 
 
Vrtmistr – strojník soupravy   1x 
Pomocný dělník    2x 
Řidič smykového nakladače   1x 
Řidič nákladního automobilu   1x 
Řidič jeřábu     1x 
Řidič autodomíchávače   1x 
Vazač      1x 
 
Celkem     8 pracovníků 
 
 
Ochranné pomůcky osobní ochrany: 
 

Všichni pracovníci musejí nosit helmu, používat rukavice (pokud to prováděná činnost 
umožňuje), dále jsou všichni povinni nosit pracovní obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou 
podrážkou. Pracovníci pohybující se u vrtné soupravy jsou povinní nosit prostředky pro 
ochranu sluchu. Pracovní oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto 
ochranných pomůcek všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které 
vyžaduje jejich činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice apod.  

 
 

11.8   Stroje a pracovní pomůcky 
 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
 

 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí   
 Stavební laser Bosch BL 130 I    
 Vrtná souprava Bauer BG 18 H BT 50   
 Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C  
 Nákladní automobil Tatra T815 třístranný sklápěč 
 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1  
 Autodomíchávač SCHWING Stetter AM 9 C   
 Další nástroje: lopaty, kolečka, vodováha, metr aj. 
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11.9   Pracovní postupy  
 

Celá etapa bude zahájena překontrolováním vytyčených bodů a to jak polohopisu, tak 
výškopisu. U prvního vrtu je nutná přítomnost geologa, aby potvrdil předpokládané umístění 
vrstev dle geologického průzkumu. 

 
 
11.9.1 Vrtné práce 

 
 Na pracovní plochu vjedeme vrtnou soupravou a přistavíme ji k první pilotě. 
 Pro vrtání bude v našem případě použit vrtný šnek (spirál), který je pro zeminy F4 CS 

nejvhodnější. 
 Dle potřeby bude v dalších vrstvách (zvětralé břidlice do třídy R5) použita vrtací 

korunka. 
 U této piloty máme vytyčený střed, na který vrtmistr - strojník soupravy přesně seřídí 

osu vrtáku za navigace pomocného dělníka. 
 Alternativní možnost je užití ocelové šablony, kterou vytyčíme půdorys piloty okolo 

geodetem stanovené osy. 
 Po odstranění vytyčovacího roxoru alt. šablony, může započít samotné vrtání. 
 Vzhledem ke značné soudržnosti zeminy a relativně malému průměru piloty, nebude 

třeba vrt pažit, tím spíš však musíme kontrolovat jeho stabilitu. 
 Vytěženou zeminu z vrtu sypeme na zemní pláň (pracovní plochu), odkud ji posléze 

odklízíme smykovým nakladačem na deponii zeminy. 
 Zeminu z vrtáku vyklepáváme protisměrnými pohyby. 
 Tento cyklus opakujeme tak dlouho až dosáhneme požadované hloubky. 

 
 
11.9.2 Přípravné práce před betonáží 

 
 Před samotnou betonáží je třeba vrt začistit (dno začisťujeme čistící šapou s rovným 

dnem) a zkontrolovat jeho délku. 
 Provedeme osazení armokoše – možno osadit vrtnou soupravou nebo autojeřábem. Při 

tomto úkon je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození povrchu piloty 
instalovaným armokošem. Odpadnutá zemina by nám totiž snižovala únosnost. Je tedy 
nutné, v případě že k tomu dojde, armokoš vytáhnout, dno začistit a výztuž opět vrátit 
na místo. 
 

 
11.9.3 Betonáž 

 
 Samotná betonáž bude probíhat pravděpodobně do vody, vzhledem k ustálené hladině 

spodní vody cca ve 3 metrech pod terénem.  
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 Této skutečnosti bude přizpůsobeno složení betonu a jeho konzistence a to 
následovně: 

o Pro betonáž do sucha je min. podíl cementu 325 kg/m3 a stupeň konzistence 
dle ČSN EN 206-1 sednutí kužele 130-180 mm (S3 – S4) alt. stupeň rozlití 
460-530 mm (F3 – F4). 

o Pro betonáž pod vodu nebo čerpadlem betonu je min. podíl cementu 375 
kg/m3 a stupeň konzistence dle ČSN EN 206-1 sednutí kužele >160mm (S4) 
alt. stupeň rozlití 530-600mm (F5).  

 Betonáž budeme provádět sypákovou rourou, kdy průměr této roury nesmí přesáhnout 
35% průměru vrtu a zároveň 60% vnitřního průměru armokoše. Tato roura má 
vodotěsné spoje a je sestavena s jednotlivých trub o délkách 1,5 – 2 m, konec je 
opatřen násypkou. V principu jde o to, aby se nám nerozmísil beton a neposunul 
armokoš, případně se neutrhla stěna piloty tím, že by na ně narážel padající beton. 
V případě betonáže pod vodu zacpeme konec této roury a položíme ji na dno vrtu. 
Poté ji naplníme až po okraj betonem. V tento moment začneme rouru pomalu zvedat 
tak, aby nám nevzniklo sání a tak aby byl konec roury ponořen nejméně 1,5 m pod 
hladinou ČB. 

 Násypka bude plněna přímo z autodomíchávače alternativní možností je betonáž 
pomocí schwingu.  
 

 
11.9.4 Dokončovací práce 

 
 Po následné pauze po betonáži kontrolujeme kvalitu betonu v hlavě piloty a její výšku 

(nekvalitní nebo přebytečný beton musí být citlivě ubourán a následně nahrazen 
novým), dále ověřujeme nepoškozenost výztuže. 

 O každé zhotovené pilotě bude vystaven protokol. 
 Ošetřování ČB bude dle povětrnostních podmínek v letním období vlhčení popř. 

ochranný nátěr např. Antisol, v zimním období zakrytí případně prohřívání. 
 

 

11.10 Jakost a kontrola kvality 
 

11.10.1 Vstupní 
 

 Převzetí staveniště 
 Přejímka pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace – kontrolujeme její úplnost a souhlas se skutečným 

stavem.  
 Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
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 Kontrola materiálů – kontrolujeme materiál dle dodacího listu, jeho množství, 
rozměry, kvalitu, typ, nepoškozenost. 

 Kontrola pracovních podmínek 
 Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 

 
 
11.10.2 Mezioperační 

 
 Průběžná kontrola vytyčených bodů – kontrolujeme, zda nedošlo k jejich poškození 

nebo posunutí. 
 Kontrola přesnosti a hloubky provedených vrtů. 
 Kontrola správnosti osazení armokošů – zejména krycích vzdáleností. 
 Kontrola konzistence betonu – zkouška sednutím kužele nebo rozlitím. 
 Kontrola provádění betonáže – čerstvý beton by neměl padat z výšky vyšší než 1,5 m, 

jinak by totiž docházelo k rozmíchání betonové směsi.  
 Sledování podmínek betonáže. 

 
 
11.10.3 Výstupní 

 
 Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 

viditelných konstrukcí. 
 Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost 

s projektovou dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací. 
 Kontrola hlav pilot - kontrolujeme zejména kvalitu betonu a nepoškozenost výztuže, 

která by měla vyčnívat cca 1 m nad hlavu piloty s ohledem na následné provádění 
základového roštu. 

 
Tento bod je podrobněji zpracován v kapitole č. 13 „Kontrolní a zkušební plán pro vrtané 

piloty“. 
 
 

11.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, dle vyhlášky  591/2006 sb., 
které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 
strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního pracoviště. 
O tomto školení bude proveden zápis ve stavebním deníku, alt. v dokumentech dodavatele 
k tomu určených. Každý pracovník stvrdí absolvování školení svým podpisem. Všichni 
pracovníci jsou povinni používat prostředky osobní ochrany, které jim musí poskytnout 
zaměstnavatel. Koordinátor bezpečnosti práce ve spolupráci s hlavním stavbyvedoucím 
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provádí kontroly především kolektivní ochrany, kam patří zejména provedení lešení, zajištění 
všech otvorů proti pádu zábradlím atd. 
 

Tento bod je podrobněji zpracován v kapitole č. 15 „Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci“ 
 

11.12 Nakládání s odpady - politika environmentu 
 

Veškerý odpad ze stavby bude tříděn. Recyklovatelný odpad bude odvážen k recyklaci, 
ostatní odpad bude odvážen na skládky. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní 
prostředí. 
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12.1   Identifikační údaje 
 
 
Název stavby:   Obytný soubor Fialka 
 
Místo stavby:   Říčany 251 01, V alejích 
 
Okres:    Praha - východ 
 
Katastrální území:  Říčany u Prahy 
 
Stavební úřad:   Melantrichova 2000/38, Říčany 
 
Charakter stavby:  novostavba bytových domů 
 
Odvětví:   občanská vybavenost – stavby pro bydlení 
 
Investor:   RIM ENGINEERING, s.r.o.,  

Klicperova 12,150 00 Praha 5 
 
Způsob financování:  soukromé zdroje 
 
Zhotovitel:   UNISTAV a.s. 
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12.2   Obecné informace o stavbě 
 

Bytový komplex se nachází v Říčanech u Prahy. Tento komplex se skládá ze tří 
viladomů (objekty A, B, C) a tří bytových domů (E, D, F). Z celého tohoto souboru se 
budeme zabývat objektem „A“. Jde o tzv. viladům o pěti podlažích. 

Středem našeho zájmu je tedy výše zmíněný objekt A. Jedná se o bytový dům 
s půdorysnými rozměry cca. 16 krát 17 metrů. Budova je celoplošně podsklepena má tři 
nadzemní podlaží a obyvatelné podkroví, které je využito jako druhé patro dvou 
mezonetových bytů. 

Stavba je vzhledem k složitým základovým podmínkám založena na pilotách. Na 
jejich zhlavích spočívá železobetonový rošt s deskou. Jedná se o stěnový systém, který má 
monolitické obvodové konstrukce tl. 210 mm, kombinované s vnitřními stěnami z bloků 
Liapor. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm, přizdívky v koupelnách jsou z materiálu 
Ytong. Obvodové zdivo posledního 4. patra je vyzděno z cihelných bloků Porotherm.  
Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky tl. 200 mm. Schodiště a lodžie 
tvoří prefabrikáty. Překlady jsou typové a odpovídají zdícím systémům svislých konstrukcí. 
Střešní konstrukce je tvořena kombinací hlavní ocelové konstrukce a dřevěných krokví o ni na 
jedné straně opřených a na straně druhé ukotvených na pozednici. Střešní krytina je 
z titanzinku. Hydroizolace je tvořena folií Fatrafol 803 tl.1 a 1,5 mm. Celý objekt je 
dodatečně zateplen EPS. 

Po mnou navržené optimalizaci je roztříštěnost nosných cihelných systémů nahrazena 
jedním řešením. Všechny nosné stěny jsou ze systému Porotherm 24 P+D. Tato skutečnost je 
uvažována i v položkovém rozpočtu stavby. 
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12.3   Připravenost 
 
12.3.1 Stavby 
 

Předpokládáme provedení stropních konstrukcí nad 3 NP a osazení prefabrikovaných 
železobetonových konstrukcí. 

Veškeré tyto práce budou provedeny v kvalitě určené technologickými předpisy a 
kontrolními plány pro zmíněné konstrukce. 

Polohy veškerých inženýrských sítí budou vytyčeny a zřetelně označeny jejich 
správci. 

 
12.3.2 Staveniště 
 
Staveniště oproti předchozím etapám nedozná žádných podstatných změn, předpokládá se: 

 Oplocení staveniště z mobilních dílců (výška 2 m), uzamykatelný vstup s vrátnicí 
 Přípojka na pitnou vodu a elektrickou energii 
 Zázemí pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, hygienické zázemí 
 Zpevněné komunikační plochy pro pohyb vrtného stroje, autodomíchávače, smykem 

řízeného nakladače a nákladního automobilu 
 Potřebné skladovací plochy (uzavíratelné sklady, skládky materiálu) 

 
 

12.4   Výpis materiálu, doprava, skladovaní 
 
POROTHERM 24 P + D  92 m2 
Malta MC 10 23 l/m3   23*92=2116 l 
 
 
12.4.1 Skladování 
 

Materiál, který to bude svým charakterem vyžadovat, bude skladován v uzavíratelných 
skladech - resp. uzavíratelných kontejnerech k tomu určených. Jedná se zejména drobné 
nářadí, spojovací materiál a měřící přístroje apod. Dále bude v kontejnerech umístěn materiál, 
který nesmí navlhnout nebo nesmí být na přímém slunci např. pytlované suché směsi. 
 
12.4.2 Doprava 
 

Doprava na staveniště bude probíhat dle harmonogramu prací, a to tak, aby byl 
materiál na stavbě v dostatečném předstihu. Tuto skutečnost si musí pohlídat stavbyvedoucí 



Obytný soubor Fialka-Říčany-Vybraná část STP 
Technologický předpis pro zdění 
 

 
 94/116  Bc. Ondřej Machač 

ve spolupráci s pracovníkem zásobování. Materiál bude na stavbu dodáván přímo ze 
stavebnin, jedná se o cihelné bloky a dále „dofuk“ sila na suché směsi zdící maltou. 

 
 

12.5   Převzetí pracoviště 
 

Převzetí pracoviště proběhne za účasti stavbyvedoucího a dodavatelů předchozích etap 
stavby a dodavatele etapy zakládání. O převzetí bude udělán zápis do SD. Předány budou 
klíče od staveniště popř. buněk. Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, 
které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 
strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního pracoviště. 
 
 

12.6   Pracovní podmínky 
 

Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí této etapy je mokrý proces - zdění, neměla by 
teplota klesnout pod 5°C, což by vzhledem k termínu výstavby této etapy neměl být problém. 
Při poklesu pod 5°C, je možné ohřívat záměsovou vodu na max. 60°C. Nesmíme použít 
zmrzlé kamenivo ani tvárnice, dále nesmíme vyzdívat na zmrzlé zdivo. Již provedené 
konstrukce musíme ochránit před provlhnutím – vysychání zateklé vody by trvalo velmi 
dlouho – za dostatečné opatření se dá považovat přikrytí vrchu zdí a parapetů obalovou fólií, 
kterou byly tvárnice opatřeny od výrobce. 
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12.7   Personální obsazení 
 
Pracovní četa: 
 
Řidič smykového nakladače   1x 
Řidič jeřábu     1x 
Řidič autodomíchávače   1x 
Řidič autočerpadla    1x 
Zedník      4x 
Pomocný dělník    6x 
Mistr resp. asistent stavbyvedoucího  1x 
Stavbyvedoucí    1x 
 
Celkem     16 pracovníků 
 
 
Ochranné pomůcky osobní ochrany: 
 

Všichni pracovníci musejí nosit helmu, používat rukavice (pokud to prováděná činnost 
umožňuje), dále jsou všichni povinni nosit pracovní obuv se zpevněnou špičkou a tvrdou 
podrážkou. Pracovníci pohybující se u vrtné soupravy jsou povinní nosit prostředky pro 
ochranu sluchu. Pracovní oděv je individuální dle pracovního zařazení. Kromě těchto 
ochranných pomůcek všeobecného charakteru musí pracovníci používat pomůcky, které 
vyžaduje jejich činnost, např. svářečské brýle, svářečské rukavice apod.  

 
 

12.8   Stroje a pracovní pomůcky 
 
Seznam použitých strojů a nástrojů 
 

 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 s latí   
 Stavební laser Bosch BL 130 I    
 Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C  
 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1030-2.1  
 Další nástroje: lopaty, kolečka, vodováha, metr olovnice aj. 
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12.9   Pracovní postupy  
 

Celá etapa bude zahájena překontrolováním rozměrů a kvality provedení (zejména 
rovinnosti) monolitické stropní konstrukce. 
 

 Výstavba zdí započne založením rohů zdí (většinou se jedná o tři cihly ve dvou 
řadách), tyto cihly je třeba velice přesně vyvážit a to jak vodorovně tak svisle. Od 
přesnosti založení těchto rohů se bude odvíjet přesnost celé konstrukce. 

 Do spar těchto cihel osadíme přes hřebík vodící provázek tzv. lícovou šňůru, která 
nám vytyčí přímku, do které dozdíváme ostatní cihly v řadě. Zdíme od založených 
rohů směrem ke středu. Po celou dobu je nutné kontrolovat, zda nám provázek vede 
volně a nevychyluje jej nově přidaná cihla. Dále je třeba kontrolovat svislost zdi a to 
buď pomocí olovnice, nebo vodováhy. 

 Maltujeme pouze vodorovné ložné spáry (malta musí mít takovou konzistenci, aby 
nezatékala do svislých otvorů v tvárnici), protože svislé styčné spáry jsou opatřeny 
zámky. Maltu nanášíme v 12 mm tlustých vrstvách vždy pro 3 – 4 tvárnice dopředu. 

 Cihly klademe do malty do lícového provázku a následně poklepeme gumovou 
paličkou, a zkontrolujeme její rovinnost. 

 Zdíme ve dvou výškách: první výšku ze zemně zhruba 1,5 m a druhou výšku z lešení 
v ideálním případě z mobilního lešení vybaveného zábradlím – toto lešení můžeme 
průběžně zvyšovat a tím si zajistit zdění vždy v ideální výšce. 

 Poslední vrstva cihel musí vykazovat předepsanou rovinnost pro provedení bednění 
stropů. 

 Tvárnice se snažíme neřezat. Délkové mezery ve zdivu vyplňujeme doplňkovými 
cihlami, které mají modifikovatelnou délku 90 až 225 mm. (fungují na principu 
zasouvání asymetrických ozubů na dvou protilehlých prvcích.  

 Překlady budou ze systému PROTHERM, budou osazovány do maltového lože, je 
možné je osazovat v předem připravených sestavách stažených rádlovacím drátem, 
nebo je sestavovat až nad otvorem. 

 
 

12.10 Jakost a kontrola kvality 
 

12.10.1 Vstupní 
 

 Převzetí staveniště 
 Přejímka pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace – kontrolujeme její úplnost a souhlas se skutečným 

stavem.  
 Kontrola vytyčení všech rozměrů pro tuto etapu 
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 Kontrola materiálů – kontrolujeme materiál dle dodacího listu jeho množství, rozměry, 
kvalitu, typ, nepoškozenost. 

 Kontrola pracovních podmínek 
 Kontrola všech strojů – zejména únik provozních kapalin 

 
 
12.10.2 Mezioperační 

 
 Průběžná kontrola vytyčených bodů – kontrolujeme, zda nedošlo k jejich poškození 

nebo posunutí. 
 Kontrola přesnosti zdění – svislosti a rovinnosti. 
 Kontrola provádění spár – zejména styčných spár aby nedocházelo k vytváření 

tepelných mostů. 
 Kontrola rovinnosti ostění a parapetů. 
 Kontrola osazení překladů – zejména dostatečného uložení. 
 Kontrola rovinnosti poslední vrstvy. 

 
 
12.10.3 Výstupní 

 
 Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 

viditelných konstrukcí. 
 Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost 

s projektovou dokumentací, kvalitu provedení jednotlivých prací. 
 

Tento bod je podrobněji zpracován v kapitole č. 14 „Kontrolní a zkušební plán pro 
zdění“. 
 
 

12.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP, dle vyhlášky  591/2006 sb., 
které provede pracovník bezpečnostního managementu generálního dodavatele nebo třetí 
strana. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se specifickými riziky konkrétního pracoviště. 
O tomto školení bude proveden zápis ve stavebním deníku, alt. v dokumentech dodavatele 
k tomu určených. Každý pracovník stvrdí absolvování školení svým podpisem. Všichni 
pracovníci jsou povinni používat prostředky osobní ochrany, které jim musí poskytnout 
zaměstnavatel. Koordinátor bezpečnosti práce ve spolupráci s hlavním stavbyvedoucím 
provádí kontroly především kolektivní ochrany, kam patří zejména provedení lešení, zajištění 
všech otvorů proti pádu zábradlím atd. 
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Tento bod je podrobněji zpracován v kapitole č. 15 „Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci“ 
 
 

12.12 Nakládání s odpady - politika environmentu 
 

Veškerý odpad ze stavby bude tříděn. Recyklovatelný odpad bude odvážen k recyklaci, 
ostatní odpad bude odvážen na skládky. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní 
prostředí. 

 
 

 



Obytný soubor Fialka-Říčany-Vybraná část STP 
Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty 
 

 
 99/116  Bc. Ondřej Machač 

 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 

  
  

OBYTNÝ SOUBOR FIALKA-ŘÍČANY-VYBRANÁ ČÁST 
STP 

13   Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. ONDŘEJ MACHAČ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2012                    



Obytný soubor Fialka-Říčany-Vybraná část STP 
Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty 
 

 
 100/116  Bc. Ondřej Machač 

13.1   Popis způsobu kontrol 
 
13.1.1 Vstupní kontroly 
 

 Převzetí staveniště – proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 
zemních prací a zástupce dodavatele pilotážníků. O předání a převzetí bude proveden 
zápis v SD, bude stanoven termín nástupu a školení BOZP pracovníků dodavatele. 

 Přejímka pracoviště – bude zkontrolována vlastní stavební jáma, zejména její poloha 
a výškové vytyčení a vjezd do stavební jámy. 

 Kontrola projektové dokumentace – kontrolujeme kompletnost a aktuálnost 
realizační dokumentace (změnové dokumentace označeny razítkem) 

 Kontrola rozměrů – kontrolujeme správnost vytyčených bodů s polohami 
jednotlivých pilot. 

 Kontrola materiálů – všechen materiál použitý pro stavbu je třeba kontrolovat, u 
všech výrobků vyžadujeme certifikát shody, kontrolujeme, zda tyto požadavky 
souhlasí s požadavky uvedenými v PD. U všech dodávek je nutno kontrolovat také 
nepoškozenost výrobků. Např. u armokošů pro piloty je nutné zkontrolovat shodnost 
provedení s PD, u ČB je zase třeba kontrolovat složení dovážené směsi, případně 
odebrat zkušební vzorky. 

 Kontrola klimatických podmínek – kontrolujeme každý den, měřením teploty, 
vlhkosti. Dále zjišťujeme povětrnostní podmínky (jasno, polojasno, oblačno) všechny 
tyto údaje zapisujeme do SD k denním pracím. Pokud je to nutné, na základě těchto 
údajů přijmeme určité opatření. 

 Kontrola všech strojů – kontrolujeme technický stav jednotlivých strojů, zejména 
zda nedochází k úniku ropných látek. 

 
 
13.1.2 Mezioperační kontroly 
 

 Průběžná kontrola vytyčených bodů – kontrolujeme, zda nedošlo k poškození 
vytyčených bodů, v případě podezření provádíme kontrolní měření jejich polohy ke 
stabilizovaným bodům – vždy minimálně ke dvěma. 

 Kontrola přesnosti a hloubky vrtů – provádíme měřením nivelačním přístrojem 
nebo odečtením údajů z kabiny vrtné soupravy. 

 Kontrola osazení armokošů – kontrolujeme, zda při osazování armokoše nedošlo 
k narušení stěny piloty, které by způsobilo pád nakypřené zeminy na její dno. Pokud 
by se tak stalo, mělo by to negativní důsledky na její únosnost resp. pokles. V tom 
případě by bylo nutné opětovné vytažení výztuže a začištění dna šapou. 

 Kontrola konzistence betonu – kontrolujeme zkouškami na odebraném vzorku 
 Kontrola provádění betonáže – kontrolujeme, zda čerstvý beton nedopadá z výšky 

vyšší než 1,5 m, jinak by mohlo dojít k rozmíšení betonové směsi. 
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13.1.3 Výstupní kontroly 
 

 Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 
viditelných konstrukcí. 

 Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost 
s projektovou dokumentací, kontrola všech rozměrů. 

 Kontrola hlav pilot - kontrolujeme zejména kvalitu betonu a nepoškozenost výztuže, 
která by měla vyčnívat cca 1 m nad hlavu piloty s ohledem na následné provádění 
základového roštu. 

 
Návrh kontrolního a zkušebního plánu je v příloze č. 6 „Návrh formuláře KZP pro 

vrtané piloty“. 
 
 

13.2   Seznam použitých norem: 
 
zákon č. 183/2006 sb.  - Stavební zákon 
 
ČSN 73 0205   - Geometrická přesnost ve výstavbě 
 
ČSN EN 13670-1  - Provádění betonových konstrukcí – společná ustanovení 
 
ČSN EN 206-1  - Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 
ČSN EN 1536 - Provádění speciálních geotechnických konstrukcí – Vrtané 

piloty 
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14.1   Popis způsobu kontrol 
 
14.1.1 Vstupní kontroly 
 

 Převzetí staveniště – proběhne za účasti stavbyvedoucího, zástupce dodavatele 
monolitických stropních konstrukcí a zástupce dodavatele svislých zděných 
konstrukcí. O předání a převzetí bude proveden zápis v SD, bude stanoven termín 
nástupu a školení BOZP pracovníků dodavatele. 

 Přejímka pracoviště – budou překontrolovány všechny rozměry a zejména její 
rovinnost. 

 Kontrola projektové dokumentace – kontrolujeme kompletnost a aktuálnost 
realizační dokumentace (změnové dokumentace označeny razítkem) 

 Kontrola materiálů – všechen materiál použitý pro stavbu je třeba kontrolovat, u 
všech výrobků vyžadujeme certifikát shody, kontrolujeme, zda tyto požadavky 
souhlasí s požadavky uvedenými v PD. U všech dodávek je nutno kontrolovat také 
nepoškozenost výrobků. Např. u cihelných bloků, kontrolujeme i neporušenost 
igelitových obalů, aby nedošlo k navlhnutí cihel, u maltových směsí je zase třeba 
kontrolovat složení dovážené suché směsi, případně odebrat zkušební vzorky. 

 Kontrola klimatických podmínek – kontrolujeme každý den, měřením teploty, 
vlhkosti. Dále zjišťujeme povětrnostní podmínky (jasno, polojasno, oblačno) všechny 
tyto údaje zapisujeme do SD k denním pracím. Pokud je to nutné, na základě těchto 
údajů přijmeme určité opatření. 

 Kontrola všech strojů – kontrolujeme technický stav jednotlivých strojů, zejména 
zda nedochází k úniku ropných látek. 

 
 
14.1.2 Mezioperační kontroly 
 

 Průběžná kontrola vytyčených bodů – kontrolujeme, zda nedošlo k poškození 
vytyčených bodů, v případě podezření provádíme kontrolní měření jejich polohy ke 
stabilizovaným bodům – vždy minimálně ke dvěma. 

 Kontrola založení rohů – kontrolujeme založení rohových cihel – jejich přesné 
uložení je stěžejní pro přesnost celé konstrukce. 

 Kontrola přesnosti zdění – kontrolujeme svislost a rovinnost vyzdívaných tvárnic. 
Mezní odchylky od svislosti dle ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě 
jsou pro stěny následující: svislá odchylka +/- 5 mm pro zdivo do 2,5 m a +/- 8 mm 
pro zdivo výšky 2,5 – 4 m. 

 Kontrola provádění spár – kontrolujeme dostatečné promaltování ložných spár a 
naopak kontrolujeme, aby styčné spáry byly provedeny pouze na zámky, a také aby 
nedocházelo k zaplňování mezer maltou. Pro tyto případy, že nám nevyjde vazba na 
celou cihlu, tu máme doplňkový sortiment – viz TP pro zdění. 
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 Kontrola rozměrů otvorů a svislosti ostění – kontrolujeme jak polohu, tak rozměr 
otvorů, dále svislost ostění. 

 Kontrola osazení překladů – kontrolujeme zejména délku uložení, která by měla být 
dle přepisů výrobce následující: L překladu do 1750 mm, d uložení 125 mm; L 2000 – 
2250 mm je d 200 mm; L 2500 mm a více d 250 mm. 

 Kontrola rovinnosti poslední vrstvy – zde vycházíme z požadavků navazujících 
konstrukcí. 
 

 
14.1.3 Výstupní kontroly 
 

 Kontrola celkového provedení prací – vizuálně kontrolujeme provedení všech 
viditelných konstrukcí. 

 Kontrola shodností provedení s projektovou dokumentací – kontrolujeme shodnost 
s projektovou dokumentací, kontrola všech rozměrů. 

 
Návrh kontrolního a zkušebního plánu je v příloze č. 7 „Návrh formuláře KZP pro 

zdění“. 
 
 

14.2   Seznam použitých norem: 
 
zákon č. 183/2006 sb.  - Stavební zákon 
 
ČSN 73 0205   - Geometrická přesnost ve výstavbě 
 
ČSN EN 1996-2 - Navrhování zděných konstrukcí: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva 
 
ČSN EN 998-2 ed. 2  - Specifikace malt pro zdivo: Malta pro zdění 
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15.1   Identifikační údaje 
 
 
Název stavby:   Obytný soubor Fialka 
 
Místo stavby:   Říčany 251 01, V alejích 
 
Okres:    Praha - východ 
 
Katastrální území:  Říčany u Prahy 
 
Stavební úřad:   Melantrichova 2000/38, Říčany 
 
Charakter stavby:  novostavba bytových domů 
 
Odvětví:   občanská vybavenost – stavby pro bydlení 
 
Investor:   RIM ENGINEERING, s.r.o.,  

Klicperova 12,150 00 Praha 5 
 
Způsob financování:  soukromé zdroje 
 
Zhotovitel:   UNISTAV a.s. 
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15.2   Obecné informace o stavbě 
 

Bytový komplex se nachází v Říčanech u Prahy. Tento komplex se skládá ze tří 
viladomů (objekty A, B, C) a tří bytových domů (E, D, F). Z celého tohoto souboru se 
budeme zabývat objektem „A“. Jde o tzv. viladům o pěti podlažích. 

Středem našeho zájmu je tedy výše zmíněný objekt A. Jedná se o bytový dům 
s půdorysnými rozměry cca. 16 krát 17 metrů. Budova je celoplošně podsklepena má tři 
nadzemní podlaží a obyvatelné podkroví, které je využito jako druhé patro dvou 
mezonetových bytů. 

Stavba je vzhledem k složitým základovým podmínkám založena na pilotách. Na 
jejich zhlavích spočívá železobetonový rošt s deskou. Jedná se o stěnový systém, který má 
monolitické obvodové konstrukce tl. 210 mm, kombinované s vnitřními stěnami z bloků 
Liapor. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm, přizdívky v koupelnách jsou z materiálu 
Ytong. Obvodové zdivo posledního 4. patra je vyzděno z cihelných bloků Porotherm.  
Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky tl. 200 mm. Schodiště a lodžie 
tvoří prefabrikáty. Překlady jsou typové a odpovídají zdícím systémům svislých konstrukcí. 
Střešní konstrukce je tvořena kombinací hlavní ocelové konstrukce a dřevěných krokví o ni na 
jedné straně opřených a na straně druhé ukotvených na pozednici. Střešní krytina je 
z titanzinku. Hydroizolace je tvořena folií Fatrafol 803 tl.1 a 1,5 mm. Celý objekt je 
dodatečně zateplen EPS. 

Po mnou navržené optimalizaci je roztříštěnost nosných cihelných systémů nahrazena 
jedním řešením. Všechny nosné stěny jsou ze systému Porotherm 24 P+D. Tato skutečnost je 
uvažována i v položkovém rozpočtu stavby. 
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15.3   Úvod 
 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je dokument, který určuje 
základní pravidla pro zajištění bezpečnosti na staveništi. Tyto opatření by měly být přiměřené, 
avšak dostatečné k tomu, aby se všechna známá rizika minimalizovala. Je důležité si 
uvědomit, že ani sebelepší plán BOZP nebude účinný, pokud se nebude dodržovat. I přes 
všechnu snahu není možné dosáhnout nulové úrovně rizik, což však ani není účelem. Našim 
cílem je, tyto rizika účinnými způsoby minimalizovat, ideálně do úrovně R 0-3 „bezvýznamné 
riziko“ nebo R 4-10 „akceptovatelné riziko“. 
 
 

15.4   Všeobecná ustanovení 
 

Tento dokument je vypracováván na základě zákona č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 
včetně znění pozdějších předpisů, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a vyhláška 
č. 362/2005 Sb. – O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všechny tyto požadavky je nutné 
upravit přímo pro konkrétní staveniště. Dále předpokládáme, že tyto požadavky budou ze 
strany zhotovitele striktně dodržovány. Vzhledem k přítomnosti více dodavatelů je nutná 
přítomnost koordinátora bezpečnosti (tato osoba musí splňovat odborné předpoklady 
stanovené v §10 zákona č. 309/2006 Sb.). Ten má v případě závažného porušení povinností, 
souvisejících s BOZP, přijmout příslušná opatření a v krajním případě až zastavit stavbu. Tyto 
pravomoci jsou stanoveny uzavíranou smlouvou. 
 
 

15.5   Povinnosti zhotovitele stavby 
 

Zhotovitel je povinen mít zpracován vlastní plán BOZP na základě platné legislativy a 
schválené odborně způsobilou osobou. Tento plán může být součástí firemních směrnic. 
Součástí tohoto plánu je též systém školení BOZP. Pojednává se zde o rozsahu a frekvenci 
jednotlivých školení (např. vstupní školení, periodické školení, školení dle kvalifikací, školení 
k novým technologiím, školení řidičů apod.). Dále je zhotovitel povinen podle zákona 
vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. 
S tímto souvisí plán vyhodnocení rizik, viz příloha č. 8 „Vybraná rizika“. Tyto vyhodnocení 
dle zákona č. 309/2006 Sb. provádí osoba způsobilá – tedy koordinátor BOZP. Zhotovitel je 
povinen s těmito riziky seznámit všechny pracovníky – zvláště pak s těmi, které se jich 
bezprostředně týkají vzhledem k jejich pracovnímu zařazení. Dále je zhotovitel dle Zákoníku 
práce povinen vést evidenci úrazů do knihy úrazů, která bude uložena u stavbyvedoucího. 
Zápis v knize provádí nejbližší nadřízený zraněného. 
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Speciální pozornost je třeba věnovat pracím ve výškách, vzhledem k závažnosti úrazů 
způsobených pádem z výšky. Postupujeme směrem od omezení práce ve výškách – v našem 
konkrétním případě připravíme nosnou ocelovou konstrukci pro střechu dole na pracovní 
ploše, kde profily pokrátíme na požadovanou délku, svaříme je k sobě a teprve takto 
připravený kus zvedáme na střechu, kde jej jen ukotvíme. Pokud tento postup není možný, 
snažíme se vždy volit prostředky kolektivní ochrany, jako jsou zábradlí, pracovní plošiny, 
mobilní lešení vybavené zábradlím apod. až v poslední řadě nasazujeme ochranné prostředky 
osobní ochrany, např. zádržné systémy s postroji. Zde je velmi důležitý návrh správné délky 
lana a kotevních bodů a použití správného postroje, který sníží riziko poškození páteře. 

 
 

15.6  Školení zaměstnanců 
 

Jak již bylo zmíněno výše, všichni zaměstnanci jsou povinni projít školením BOZP. 
Toto školení je obzvláště důležité s nástupem na nové pracoviště z toho důvodu, aby se 
pracovníci seznámili se specifickými riziky konkrétní stavby. Zaměstnanec je povinen 
skutečnost, že byl proškolen stvrdit svým podpisem na podpisovém archu, s obsahem školení, 
datem jejího provedení a školitelem. Tyto záznamy jsou archivovány u stavbyvedoucího. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní označení (např. vstup jen v ochranné 
helmě, pracuj v ochranných brýlích, zákaz vstupu pod břemeno) a pokyny pověřených osob. 
V případě nedodržení těchto nařízení je zaměstnanec vystaven riziku postihu od udělení 
blokové pokuty až po rozvázání pracovního poměru – dle závažnosti porušení předpisu.  Dále 
jsou povinni pracovat jen na přidělených pracovištích a úkolech, bez závažných důvodů se 
nesměji vzdálit ze svého pracoviště. Obsluhovat jen stroje a zařízení, které jsou určeny pro 
jejich práci a na které mají patřičnou kvalifikaci (např. lešenářský průkaz, svářečský průkaz 
apod.). Dodržovat technologické a pracovní postupy dle platných předpisů. 
 
 

15.7  Technické požadavky na staveniště 
 

Samotné staveniště musí být zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob – v našem 
případě je obehnáno mobilním plnoplošným oplocením výšky 2 m a uzamykatelnou bránou. 
Vstup též přes noc hlídá bezpečnostní služba. 

Vstup na staveniště bude označen tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Pracuj 
jen v ochranné přilbě“ podoby těchto značek stanovuje Nařízení vlády č. 11/2002 s novelizací 
405/2004. 

Všechny nepoužívané otvory, jámy a volné okraje, u nichž hrozí riziko pádu z výšky, 
větší než 1,5 m musí být zakryty krytem přikotveným po podkladu. Pokud není možné otvor 
vzhledem k jeho velikosti zakrýt, musí být viditelně označen a případně opatřen zábradlím 
apod. 
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Práce, které budou probíhat ve výškách větších než 1,5 m, musí být prováděny 
z pomocných konstrukcí vybavených zábradlím nebo jiným prostředkem kolektivní ochrany 
viz výše. 

Veškerá lešení budou stavěna jen povolanými osobami s příslušnými školními a 
profesními průkazy. Tyto konstrukce budou prováděny v souladu s montážními přepisy 
výrobce. Před vstupem pracovníků na lešení musí být toto lešení dokončeno a protokolárně 
předáno stavbě – o této skutečnosti bude proveden zápis v SD. 

Vzhledem k tomu, že není plánován dvousměnný provoz, tak staveniště nebude 
osvětleno. Osvětlení je plánováno pouze pro jednotlivá pracoviště a to zejména při 
dokončovacích pracích. Toto osvětlení bude řešeno přenosnými halogeny. 

Veškeré mechanizmy se budou pohybovat převážně po zpevněných komunikacích a 
takovou rychlostí, aby bylo minimalizováno riziko střetu s chodci. Při couvání musí vozidlo 
na tuto skutečnost upozorňovat světelným nebo akustickým signálem, případně bude k tomuto 
manévru přibrána kompetentní osoba. V našem případě nebude docházet k couvání vozidel ze 
stavby, všechny vozidla se mohou otočit na staveništi. 

Rozvod elektrické energie musí být vybaven přepěťovou ochranou a hlavním 
vypínačem umístěným tak, aby byl snadno přístupný a zřetelně označený. 

Veškeré materiály budou skladovány s ohledem na bezpečnost (materiály musí být 
skladovány tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a jeho vlastnosti), 
dle pokynů výrobce – materiály, které to svým charakterem budou vyžadovat, budou 
skladovány v uzamykatelných kontejnerech. Ropné látky budou skladovány v pojistných 
vanách, které by v případě porušení obalu zadržely veškerou uniklou látku. Ostatní materiály 
budou skladovány na zpevněné ploše, stohovaní bude probíhat dle pokynu výrobce. Ocelové 
profily musí být skladovány s proložkami s ohledem na následnou manipulaci. Suché směsi 
budou skladovány v sile v míchacím centru. 

Nebezpečné chemické látky musí být skladovány v originálních obalech s výrazným 
označením obsahu a v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. – O chemických látkách a 
chemických přípravcích. 

 
 

15.8  Všeobecný provozní řád stavby 
 

 Všichni pracovníci musí projít vstupním školením BOZP a seznámit se s konkrétními 
riziky na tomto pracovišti – tuto skutečnost stvrdí svým podpisem. 

 Všichni pracovníci jsou povinní používat prostředky osobní ochrany, dle charakteru 
jejich práce. 

 Vstup na staveniště je povolen jen přes hlavní bránu a všichni pracovníci jsou povinni 
se ohlásit stavbyvedoucímu, který vede docházku a následně zapisuje počty 
pracovníků do SD. 

 Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a chovat se 
tak, aby svým chováním neohrožovali sebe ani ostatní. 

 Na pracovišti je nutné udržovat pořádek a veškerý odpad třídit. 
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 Všichni pracovníci musí nosit výstražnou vestu, pracovní obuv s pevnou podrážkou a 
helmu dále jsou povinni nosit výrazně označení své firmy. 

 Na stavbě je zakázáno požívání alkoholických nápojů a veškerých omamných látek. 
 
 

15.9  Všeobecné požadavky na obsluhu strojů a elektrických 
nástrojů 

 
 Veškeré stroje a nástroje smějí používat jen proškolení pracovníci s patřičnými 

doklady a průkazy způsobilosti. 
 Každý stroj musí být před započetím práce zkontrolován, zda nevykazuje zjevné 

poruchy, které by se neslučovaly s jeho bezpečným užíváním. U strojů poháněných 
spalovacím motorem kontrolujeme zejména únik ropných látek. 

 Veškeré závady a odchylky musí být zaznamenány do strojního průkazu, závady na 
strojích smí odstraňovat pouze osoby k tomu způsobilé – zejména u elektrických 
zařízení je zásah do zapojení nepřípustný. 

 Stroje a nástroje smí být použity pouze v souladu s návodem k obsluze a k činnostem, 
ke kterým byly určeny – „lidová tvořivost“ je nepřípustná. 

 Stroje musí být po ukončení práce řádně očištěny a uskladněny dle své povahy – malé 
stroje a ruční nářadí v uzamykatelných kontejnerech, velké stroje na zpevněných 
plochách řádně zajištěny proti náhodnému pojezdu. 

 
 

15.10 Tabulka vybraných rizik na pracovišti 
 
Tabulka vybraných rizik na pracovišti se nachází v příloze č. 8 „Vybraná rizika“. 
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16  Závěr 
 

Jak již bylo řečeno v úvodu, ve své práci jsem se zaměřil na dvě základní věci a to na 
speciální zakládání, což je asi nejzajímavější etapa z celé stavby, a potom za zdící systémy. 
Jejich srovnání potvrdilo předpoklady vytyčené na počátku. Konkrétním srovnáním jsem 
dospěl k údajům, že při nahrazení zdiva Liapor systémem Porotherm ušetříme na celé první 
etapě (tedy objektech A, D, E) částku okolo 600 000 Kč, což je nezanedbatelná úspora. Dále 
lze říci, že stavba jako taková se tímto krokem zjednodušila. Každý další postup s sebou totiž 
nese riziko chybovosti a to se tímto opatřením podařilo o něco snížit.  

Jako další krok optimalizace by bylo možné zvolit nahrazení monolitických stěn 
zděným systémem, což by dozajista vedlo k urychlení stavby. Tento krok by však bylo nutné 
kvůli spolupůsobení monolitických stěn s monolitickými stropy konzultovat se statikem, 
proto k němu nebylo přikročeno. 
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