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ÚVOD 

Tato diplomová práce má za cíl vypracovat stavebně technologickou přípravu 

stavby administrativní budovy Lomnického. Řeší etapu hrubé stavby tohoto objektu 

nacházejícího se v ulici Lomnického v Praze 4 – Nusle. Jedná se o železobetonové 

monolitické nosné konstrukce založené na velkoprůměrových pilotách. Zajištění stavební 

jámy a zároveň obvodové stěny podzemních podlaží jsou vytvořeny podzemními 

„milánskými“ stěnami. Na zemní práce a zajištění stavební jámy je zpracovaný 

technologický předpis a kontrolní a zkušební plán. Dále tato textová část práce obsahuje 

technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, koordinační situaci se širšími 

vztahy dopravních tras, kde je řešena doprava nejrozměrnějších strojů a materiálů, včetně 

dopravy nadrozměrné. Také je zde uvedena zpráva zařízení staveniště, navržené hlavní 

stavební stroje a mechanismy rozhodující pro tuto etapu. Pro zajištění bezpečnosti a 

ochrany životního prostředí byl vypracována kapitola ochrana a bezpečnost zdraví při práci 

a ekologická rizika a plán jejich konkrétních řešení.  

Také jsem se v práci zaměřil na provádění výkopů stavební jámy a pokusil se zjistit 

nejefektivnější variantu provádění. Obtíž s těžením stavební jámy spočívá v její značné 

hloubce a v malém prostoru v jejím okolí. Na tomto staveništi se také ve velkém množství 

vyskytuje podzemní voda. To byl jeden z důvodů pro volbu podzemních stěn a také to byl 

důvod pro zpracování detailů izolací. Jejich napojení na podzemní stěny, prostupy apod. 

Přílohy této práce obsahují výkresy zařízení staveniště v době těžby stavební jámy, 

v době hrubé spodní stavby a hrubé vrchní stavby. Během provádění prací musí dojít 

z důvodu výstavby sousedního objektu ke změně uspořádání zařízení staveniště. Dalšími 

přílohami jsou časový harmonogram pro hrubou stavbu, technologický normál, měsíční 

bilance pracovníků, limitky materiálů, strojů a profesí či časový a finanční plán stavby 

objektový. Jako přílohy byly zpracovány i tabulky kontrolních a zkušebních plánů nebo 

detaily hydroizolací spodní stavby. 

 Cíl této práce spočíval ve vytvoření kvalitní stavebně technologické přípravy etapy 

hrubé stavby, která by dopomohla ke kvalitnímu zhotovení díla v požadovaném čase a 

finančních nákladech.  
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1.1.  Základní informace o stavbě 

1.1.1. Identifikační údaje 

Název stavby:    ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, 

     ulice Lomnického, Praha 4 – Nusle 

     Objekt A – Administrativní budova 

Místo stavby:    Lokalita mezi ulicemi Lomnického, Pod Děkankou, 

U Děkanky a Dačického v Praze 4 Nuslích  

Parcely: 

 Místo stavby:   1765/6, 1765/1, 1765/5, 1765/3, 3118, 3116, 3121 

 Dotčené parcely:  1770/1, 1765/4, 1770/7, 1769/1, 1775/2, 1765/2 

Charakter stavby:   novostavba 

     stavba trvalá 

Kraj:     Hlavní město Praha 

Katastrální území:   Nusle 

Předpokládaná cena díla:  466 327 839 Kč 

Předpokládaná cena hrubé stavby: 224 060 758 Kč 

Doba realizace hrubé stavby:  únor 2019 – listopad 2021 

1.1.2. Hlavní účastníci výstavby 

Stavebník:    Green Cape International s. r. o. 

     IČ: 24705292 

Nad Vavrouškou 721 

181 00 Praha 8, Troja 

Zastoupený:    Ing. Leoš Vosol – investorská a inženýrská 

kancelář 

Křeslická 1507/2 

101 00, Praha 10 – Michle 

IČ: 47112123 

Bc. Miroslav Bohata 

info@vosol.cz 

Zpracovatel dokumentace:  SPOJPROJEKT PRAHA a.s. 

Bystřická 1709/9 
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140 00 Praha 4 

IČ: 45310017 

Ing. Pavel Meloun, ČKAIT 0007400 

pavel.meloun@spojprojekt.cz 

Autoři architektonického řešení:  doc. Ing. arch. Václav Aulický 

Ing. arch. Jindřich Sova 

Zodpovědný projektant:   Ing. Ladislav Matkovský 

Zhotovitel:    Hochtief CZ a. s. 

     150 00 Praha 5 

     Česká republika 

     IČO: 46678468 

     DIČ: CZ46678468 

     Email: info@hochtief.cz 

1.2.  Základní technické informace o stavbě   

Jedná se o novostavbu (nájemní) administrativní budovy, která se nachází v Praze 

Nuslích mezi ulicemi Lomnického (sever), Pod Děkankou (západ), U Děkanky (jih) a 

Dačického (východ). Městská část Praha 4 – Nusle je situována jižně od centra města. 

Urbanistické řešení vychází z tvaru pozemku a ze stávající urbanistické a architektonické 

struktury území. Budova má nepravidelný půdorys délky cca 75 m a šířky cca 35 m se 

třemi podzemními a osmi nadzemními podlažími včetně střešní nástavby. Pozemek je 

svažitý od jihovýchodní strany směrem na severozápad. Výškový rozdíl terénu pozemku 

na těchto světových stranách je necelé dva metry. Budova má úroveň 0,000 na výškové 

kótě 234,250 m n. m. Z východní strany od pátého nadzemního podlaží objekt terasovitě 

ustupuje. Objekt je navržen jako trvalý a je zastřešený plochou pochozí a nad 8. NP 

nepochozí plochou střechou. Maximální výška objektu je 27,7 m a to v místě horní hrany 

atiky. 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou navrženy jako železobetonové monolitické 

sloupy a stěny. Stěny jsou tl. 250 mm a 300 mm a sloupy jsou kruhového průřezu o Ø 600 

mm, obdélníkového průřezu 300 × 600 mm a 300 × 800 mm a čtvercového průřezu 450 × 

450 mm. V nadzemních podlažích jsou železobetonové monolitické stěny umístěny okolo 

vertikálních komunikačních tras a slouží pro zavětrování objektu. V 8. NP tvoří svislou 
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nosnou konstrukci ocelové sloupky. Obvodové konstrukce podzemních podlaží jsou řešeny 

podzemními monolitickými stěnami délek 12,4 m a 12,95 m. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické desky tloušťky 250 

mm.  

Objekt je založený na velkoprůměrových vrtaných monolitických železobetonových 

pilotách Ø 640 mm, 750 mm, 880 mm, 1 080 mm, 1 180 mm v délkách od 3 200 mm do 

6 200 mm a železobetonové monolitické základové desce tloušťky 600 mm.  

Vertikální komunikace je vyřešena pomocí hlavního schodiště, které vede přes všechna 

podlaží. Schodiště se skládá z železobetonových monolitických podest a mezipodest a 

prefabrikovaných betonových schodišťových ramen. Dále slouží pro pohyb mezi 

jednotlivými podlažími další pomocná schodiště ať už železobetonová monolitická nebo 

ocelová. V objektu je navrženo celkem 5 osobních vytahů. Výtahy jsou vedeny v 

komunikačních jádrech, buď ve dvojici, nebo jednotlivě. Z celkového počtu 5 vytahů je 

jeden výtah řešen jako evakuační.  

1.3.  Urbanistické řešení 

V 1. NP administrativní budovy se nachází vstupní hala s recepcí, restaurace a 

komerční prostory. Od 2. NP jsou pak v jednotlivých podlažích universální pronajímatelné 

kancelářské prostory s příslušenstvím umožňující variabilní dispoziční uspořádaní 

v kombinacích buňkových, skupinových i halových kanceláři podle potřeb nájemců. V 

podzemních podlažích jsou umístěna parkovací stání pro osobni automobily, prostory pro 

zásobování, příruční sklady a TZB. Dispoziční řešení objektu vychází z koncepce 

universální pronajímatelné administrativní budovy, tedy z provozu kancelářské časti, 

rozdělené na samostatně pronajímatelné úseky. V přízemí tohoto objektu je dále řešena 

restaurace a pronajímatelné obchodní prostory. Hlavním vstupem ze severni fasády objektu 

„A“ se vstupuje do centrální haly, odkud je přístup k vertikálním komunikacím a k 

jednotlivým samostatně pronajímatelným kancelářským prostorům. V prostoru za nově 

budovaným objektem bude na pozemku vytvořen prostor s lavičkami a zelení. 

1.4.  Objemové a prostorové údaje stavby 

Počet nadzemních podlaží:   8 

Počet podzemních podlaží:   3 

Obestavěný prostor:    63 462,87 m
3
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Zastavěná plocha podzemní podlaží:  2 364,21 m
2 

Zastavěná plocha nadzemní podlaží:  1 622,81 m
2
 

1.5.  Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory 

Stavební objekty: 

SO 01 příprava území 

SO 02 objekt A – administrativní budova 

SO 03 STL plynovodní přípojka 

SO 04 kabelová přípojka VN 

SO 05 přeložka elektro NN 

SO 06 vodovodní přípojka 

SO 07 přípojka jednotné kanalizace 

SO 08 sadové a terénní úpravy 

SO 09 chodníky, zpevněné plochy, úprava komunikací 

SO 10 oplocení 

SO 11 veřejné osvětlení 

SO 12 retenční nádrž 

Provozní soubory: 

PS 01 výtahy 

1.6.  Obecné údaje o území stavby 

Hlavní stavební objekt je navržen na pozemku 1765/6, který je ve vlastnictví investora. 

Na pozemku 1765/1 se nachází zpevněné plochy a sadové úpravy. Na pozemku 1765/5 se 

nachází nově budovaný bytový dům. Bytový dům je prováděn téměř současně s výstavbou 

administrativní budovy. Jeho výstavba je zahájena po dokončení spodní stavby 

administrativní budovy. Oba tyto pozemky jsou ve vlastnictví investora. Sousední parcely, 

jako například okolní komunikace jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy.  

Objekt je umístěný v zastavěném území mezi sportovním areálem, bytovými a 

rodinnými domy. Přístup na pozemek je ze severozápadní strany pozemku z ulice Pod 

Děkankou. Ulice Pod Děkankou je přístupná z ulice Lomnického, která navazuje na ulici 

Na Pankráci a Budějovická, z které je výjezd na Městský okruh (Jižní spojku). V ulici je 

možné podélně parkovat. V době realizace bude tedy nutné pomocí značení zakázat 

možnost stání v této ulici.  
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Pozemek 1765/6 je nezastavěný, ale jsou na něm náletové dřeviny a menší listnaté stromy. 

Tyto dřeviny tedy bude nutné odstranit. Pozemek je nepravidelného tvaru.  

Vzhledem k realizaci přípojek, které jsou umístěny v komunikacích, bude nutné 

dočasně ulici Lomnického a Dačického v době provádění těchto přípojek uzavřít.  

 

Následující texty psané kurzívou byly převzaty z technické zprávy pro objekt SO 02. 

Zpracovanou společností Spojprojekt Praha a.s. 

1.7.  Geologické a hydrogeologické poměry území 

Geologické poměry tohoto území nejsou jednoduché. Stavba bude v místě, kudy se 

splachovaly kvarterní sedimenty do Vltavy a ukládaly se zde naplaveniny. Později byl 

tento prostor zčásti zavezen navážkami z demolic starých domů a z výkopů pro nové 

objekty v okolí. 

Navážky byly nalezeny o mocnosti 2,0 – 6,3 m. Jejich materiál je velmi různorodý. 

Navážka je neulehlá a obsahuje i množství dutin.  

Písčito – jílovitá hlína v podloží navážek je splachového původu. Její mocnost je 0,5 – 

1,0 m, ale nevyskytuje se v celém půdorysu stavby.  

Bahnité náplavy se vyskytuji na většině půdorysu stavby. Nalezneme dva druhy těchto 

náplavů a to Jílnatý písek, ten se vyskytuje v mocnosti 1,0 – 2,0 (někde i 2,5) m a obsahuje 

i organické prvky i střípky zvětralých cihel. Je silně stlačitelný. Jíl – silt je soudržný 

bahnitý náplav tvořený střídavě těmito dvěma zeminami. Také obsahuje organické příměsi. 

Mocnost těchto vrstev je 1,0 - 2,0 m. Oba typy bahnitých náplav se střídají a jejich celková 

mocnost je 2,0 – 3,0 (někde až 3,5) m.  

Nejspodnější kvarterní vrstvou je eluviálně – deluviálí hlína. Vznikla úplným 

rozvětráním a částečným přemístěním svrchní vrstvy břidlice skalního podloží. I zde se 

vyskytují organické části (kořeny rostlin). Mocnost teto vrstvy je 0,2 – 1,0 (někde až 2,7) m.  

Skalní podloží je tvořeno vrstvami bohdaleckými (ordovik) ve formě tmavošedých 

jemně slídnatých jílovitých břidlic. Ty jsou ve svrchní části o mocnosti do 1,0 (lokálně až 

4,1)m silně zvětralé. V jejich podloží jsou břidlice navětralé o mocnosti 0,5 – 1,0 m. Pod 

nimi jsou břidlice zdravé. Jsou rozpukané, pukliny jsou potaženy limonitem a vyplněny 

eluviálním jílem. 

Podzemní voda se vyskytuje ve dvou formách. Jednak je to podzemní voda mělce 

infiltrována na bázi navážek a sedimentů reliktu pankrácké terasy. Tento horizont je 
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významně ovlivněn celkovým úhrnem srážek, proto i jeho hladina bude kolísat. Druhy níže 

položený horizont představuje voda puklinová vázaná na zvětralé pásmo skalního 

podkladu. Jeho vydatnost je těžko předvídatelná, zaleží na tom, zda při otevřeni stavební 

jamy narazíme na tektonicky porušené zvodněné pásmo. Voda není agresivní ke stavebním 

materiálům, při rozborech se ukázala pouze slabá síranová agresivita jednoho vzorku. 

Ustálená hladina podzemní vody byla v zájmovém území administrativní budovy 

zastižena sondami IG průzkumu ve velkém výškovém rozsahu cca 3,35 m. Upravená 

hladina podzemní vody je v hloubkách 2,7 – 5,6 m. 

 Na staveništi bylo provedeno celkem devět sond J1 – J9. Těmito vrty byla zjištěna 

skladba podloží a hladina podzemní vody. Déle byla provedena pokusná těžba lamely 

podzemní stěny pro ověření geologických a hydrogeologických poměrů a těžitelnosti 

hornin drapákem.  

 

Obr. 1-1 Geologický profil podloží 

1.8.  Radonový průzkum 

Radonový průzkum zařadil staveniště do území s nízkým radonovým rizikem. Nebude 

tedy nutné provádět žádná speciální opatření proti radonu.  

1.9.  Technické a konstrukční řešení objektu 

1.9.1. Přípravné práce 

Jelikož se jedná o novostavbu objektu, tak tato etapa přípravy území nebude navazovat 

na žádnou etapu dřívější. Musí tedy být předáno staveniště hlavnímu zhotoviteli stavby od 

objednatele stavby a to před započetím veškerých prací. Při předání staveniště je přítomný 
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stavbyvedoucí zhotovitele stavby, který přebírá staveniště a dále je při předání přítomný 

technický dozor investora, který na předání staveniště dohlíží. Při předání musí být 

k dispozici stavební povolení a schválená projektová dokumentace. O předání se sepíše 

protokol o předání a převzetí staveniště, a také se provede zápis do stavebního deníku. 

Podpisem na předávacím protokolu přejímá zhotovitel zodpovědnost za veškerou činnost 

na staveništi. 

Před zahájením prací musí být v zájmovém území staveniště zajištěny a trvale 

vytyčeny všechny zde vedené inženýrské sítě (včetně jejich specifikace, hloubky uložení, 

stavu, způsobu ochrany před poškozením, možnosti odpojení nebo zaslepení apod.). 

Vytyčení hlavních modulových os a výškové zaměření staveniště provede geodet 

pomocí kalibrovaných měřících přístrojů. Vytyčí hlavní polohové (modulové) osy a pevné 

výškové body.  

Po předání staveniště následují hrubé terénní úpravy. Na pozemku výstavby se nachází 

původní dřeviny, které je potřeba z pozemku před skrývkou ornice odstranit. Odstraněné 

křoviny budou poté naloženy do kontejnerů nacházejících se na staveništi. Ze stromů 

budou odstraněny větve a poté budou kmeny stromů rozřezány na menší kusy, z důvodu 

snazší manipulace s nimi. Poté se také naloží do připraveného kontejneru na staveništi a 

odveze se. 

Skrývka ornice bude probíhat na celém pozemku, kde bude umístěna novostavba 

objektu. Skrývka ornice bude na celé ploše pozemku z důvodu, že nově budovaný objekt 

zaujímá její značnou část a na zbylé ploše dojde k sadovým úpravám nebo budou 

vybudovány zpevněné plochy. Plocha pozemku je 3 795,92 m
2
 a má nepravidelný tvar. 

Odstranění ornice bude v tloušťce 200 mm. Sejmutá ornice o celkovém množství 790,43 

m
3
 bude odvezena na skládku. Skrývku ornice provede dozer na pásovém podvozku. 

Skrývka ornice bude probíhat z nejvyššího bodu k nejnižšímu, tedy z jihovýchodní strany k 

severozápadní.  

Staveniště se oplotí mobilním neprůhledným oplocením výšky 2,0 m kotveným v 

mobilních betonových blocích. Vjezd a výjezd vozidel ze staveniště se opatří dvoukřídlími 

uzamykatelnými branami šířky 6,0 m a výšky 2,0 m. Neprůhledné oplocení je zvoleno 

z důvodu zachycování prachu, a také k znemožnění pohledu na stavbu. Toto opatření bylo 

zvoleno proto, že se staveniště nachází v zastavěném území s obytnými budovami. Při 

montáži oplocení se nejdříve osadí brány pro vjezd a výjezd vozidel stavby a až poté se 

začnou osazovat dílce mobilního oplocení.  
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Vytyčení hlavní stavby a inženýrských sítí se provede od hlavních polohových os. 

Vytyčení provádí opět geodet pomocí totální stanice, kterou postupně ustavuje nad pevné 

body a určí se polohy všech bodů, kterými je dána poloha výkopové jámy, poloha zajištění 

výkopové jámy a osy inženýrských sítí. Objekt se vytyčí ve svislém i vodorovném směru. 

Geodetické značení by mělo být zachováno až do ukončení stavby.  

1.9.2. Zajištění stavební jámy včetně vytěžení  

Stavební jáma je pažena konstrukčními („milánskými“) podzemními stěnami tl. 800 

mm kotvenými principiálně ve dvou úrovních dočasnými pramencovými kotvami. 

Podzemní stěny jsou navrženy jako železobetonové monolitické z betonu C 30/37 – XA1 a 

dosahují dvou délek a to 12,4 m a 12,95 m. Podzemní stěny jsou vetknuté do skalního 

podloží, které je tvořeno jílovitými břidlicemi a tím tvoří vodotěsnou pažící konstrukci.  

Nejdříve se musí zhotovit zpevněná plocha pro pojezd strojů. Zpevněná plocha bude ze 

zhutněného štěrku a betonových panelů. Dále se zhotoví vodící zídky, které se rozepírají a 

určují přesnou polohu podzemních stěn, také slouží k směrovému vedení hloubícího 

mechanismu, zajišťují výškovou úroveň, stabilizují vrchní část podzemních stěn, slouží 

jako podpora pro armokoše podzemních stěn a také jako zásobní prostor pažící suspenze 

při zahájení těžby. Rýhy pro podzemní stěny budou hloubeny postupně pomocí drapákové 

soupravy z úrovně terénu a paženy pomocí bentonitové suspenze. Následně se do nich 

vloží armatura a zabetonují se pomocí kolon betonářských rour a tvoří nejen zajištění stěn 

výkopů, ale i obvodové nosné zdivo spodní stavby. Během betonování se průběžně 

odčerpává a přečišťuje bentonitová suspenze. Podzemní „milánská“ stěna byla zhotovena 

po jednotlivých záběrech (lamelách) a to primárních a sekundárních. Celkem se zhotoví 45 

lamel v délkách od 4,5 m do 6,5 m. Mezi těmito lamelami dojde ke stykování pomocí 

ocelových profilů s těsnícími gumovými waterstop pásy. Ty se vkládají do lamel před 

armokoši. Všechny tyto práce musejí probíhat v souladu s normou ČSN EN 1538+A1.  

Vytěžení stavební jámy bude provedeno postupně po celkem třech úsecích. Vždy po 

úplném dokončení kotev v dané výškové úrovni, se může odtěžit zemina na další kotevní 

úroveň. Takto se postupuje až na úroveň dna stavební jámy (základové spáry). Vytěžení 

stavební jámy následuje až po provedení podzemních stěn. Úroveň základové spáry se 

nachází ve čtyřech úrovních a to v úrovni – 11,16 m, – 9,96 m, – 8,56 m a v úrovni – 7,16 

m. Vyhloubení jámy bude provedeno pomocí rýpadla na kolovém podvozku, které bude 

mít vybudován sjezd do stavební jámy při hloubení na první kotevní úroveň, který bude 
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využíván i pro odvoz vytěžené zeminy. Při dalším hloubení bude k přemístění vytěžené 

zeminy ze stavební jámy využit pásový dopravník. Vytěžená zemina bude průběžně 

odvážena pomocí nákladních automobilů na skládku. Dočasné pramencové kotvy budou 

provedeny v délkách a sklonech předepsaných v projektové dokumentaci. Bude zaměřen 

vrt, proveden vrt pomocí vrtné soupravy a poté se provede jeho vyčištění. Po vyčištění se 

vrt naplní cementovou zálivkou a osadí se sedmipramencová kotevní lana s manžetovou 

trubkou s perforací. Poté se pomocí této trubky provede injektáž kořene. Po uplynutí 

technologické přestávky se provede napnutí kotev kotevním zařízením. Po dokončení 

kotev, bude možné odtěžit stavební jámu na další kotevní úroveň.  

1.9.3. Záporové stěny 

Během hloubení stavební jámy na první kotevní úroveň bude na jižní straně za 

hlavní stavební jámou provedeno záporové pažení. Záporové pažení bude na jihozápadní 

straně za lamelami L 26 a L 27 provedeno jako vrtané a na jihovýchodní straně za 

lamelami L 22 – L 20 jako vibroberaněné. Vibroberaněné zápory jsou z IPE 400, S 235. 

Prováděné jsou pomocí vrtné soupravy, na kterou se nasadí vibroberanidlo. Po zavibrování 

zápor se provede výkop kolem zápor a osadí se pažiny z dřevěných fošen tl. 60 mm. U 

vrtaných zápor se nejdříve provedou vrty vrtnou soupravou Ø 450 mm pažené ocelovou 

výpažnicí, osadí se ocelové profily IPE 400 a vrty se zabetonují pomocí betonovacích trub.   

1.9.4. Odvodnění hlavní stavební jámy 

Podzemní průsakové vody a srážkové vody budou v průběhu provádění zakládání 

stavby a následných stavebních prací na hrubé spodní stavbě z pracovního prostoru 

(stavebních jam) odváděny vyspádovanými trativody s drenáží provedenými těsně pod 

úrovní základové spáry do čerpacích studní. Vody budou z čerpacích studní přečerpávány 

do odkalovacích jímek (objekty předčisticího zařízení s usazovacím prostorem na 

zachycení splavenin) umístěných na terénu u oplocení staveniště na severní straně 

pozemku a odtud po odkalení přečerpávány do přípojky definitivní kanalizace, provedené 

v úvodu výstavby. Při provádění hrubé vrchní stavby již bude čerpání vod prováděno 

pomocí trvalé studně a přelivového potrubí do vsakovacího objektu, který se vybuduje na 

severozápadní straně pozemku. 
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1.9.5. Zakládání 

Je navržena monolitická železobetonová základová deska tl. 600 mm z betonu C 30/37 

– XC1 – Dmax 22 – Cl 0,4 – S4. V celé ploše pod základovou deskou bude proveden 

štěrkový drenážní podsyp frakce 32/63 mm v tl. 150 mm a na něm podkladní beton tl. 100 

mm z betonu C 16/20 – XC1 – Dmax 16 – Cl 0,4 – S3. Svislé tlakové síly ze sloupů a stěn 

jsou přenášeny do širokoprofilových vrtaných pilot. Piloty jsou navrženy o Ø 640 až 1 180 

mm a délek 3 200 až 6 200 mm a to v celé ploše základové desky, jejich výšková a 

půdorysná poloha je dána výškovým členěním základové desky a polohou nosných 

železobetonových konstrukcí (stěny, sloupy). V rozsahu celého suterénu se předpokládá 

trvalá přítomnost tlakové vody. 

Požadovanou půdorysnou polohu (středy) pilot a kotev vytyčí pověřený geodet stavby 

v předstihu před zahájením vrtných prací a vytyčené polohy zajistí pomocí zajišťovacích 

bodů. Vrtání pilot bude probíhat ze dna stavební jámy vrtnou soupravou, ze třech 

výškových úrovní – 6 900 mm, – 8 300 mm a – 9 700 mm. S ohledem na hydrogeologické 

poměry je nutnost pažit vrty pro piloty ocelovými dvouplášťovými pažnicemi na celou 

hloubku vrtu. Pažnice se spouští spolu s vrtným nástrojem vrtací soupravy tak, aby nedošlo 

k zavalování vrtů. Vytěžená zemina je nakládána nakladačem a odvážena na skládku 

zeminy nákladním automobilem. Po dovrtání a vyčištění zapaženého vrutu se vloží pomocí 

vrtné soupravy armokoš. Betonáž piloty musí být zahájena co nejdříve po vyhloubení vrtu 

a osazení armokoše. Krytí armokoše je min. 100 mm a je zajištěné pomocí distančních 

želez. Piloty budou betonovány pomocí usměrňovací roury s násypkou spuštěné na dno 

vrtu, z vodostavebného betonu C 30/37 90d – XA1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3, který vyhovuje 

požadavkům ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 1536. Kolona výpažnic se pak postupně 

vytahuje. Piloty jsou dle jejich zatížení navrženy jako tlakové a tahové. Tahy v základové 

spáře a vztlak podzemní vody je třeba zachytit a to po dobu provádění skeletu, po dobu 

případné budoucí rekonstrukce, vždy ve středech polí základových desek a v osách 

některých pilot.  

To bude zajištěno trvalými tahovými kotvami a trvalým tahovým přikotvením 

některých pilot. Do svislé osy tažených pilot budou ihned po ukončení betonáže piloty 

osazeny tyčové kotvy Dywidag délky 7 000 – 11 000 mm s přesahem 550 mm do 

základové desky. Tyto kotvy se musí zainjektovat. Poté se zhotoví podkladní beton C 

16/20 v tl. do 100 mm, vyztužený kari sítí 150 × 150 × 5 mm. Zbylé tahové kotvy 

základové desky se zhotoví po zatvrdnutí podkladního betonu před prováděním 
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hydroizolací spodní stavby. Vrty pro kotvy budou provedeny stejnou vrtnou soupravou 

jako vrty pro pramencové kotvy podzemních stěn. Vrty Ø 150 mm a 190 mm se zhotoví 

rotační technologií. Injektáž probíhá pomocí injektážní trubky s dvojitým obturátorem. 

Injektážní směs bude použita CEM II/B – S 32,5 R. 

 

Obr. 1-2 Trvalé tyčové kotvy základové desky 

Základová deska se provádí až po hydroizolacích. Nejdříve se provede její 

vyztužení pomocí oceli 10 505(R). Uložení, navázání a provaření výztuže provedou vazači 

a svářeči dle platných předpisů. Výztuž bude uložena na distančníkové pásy, které zajistí 

krytí výztuže. Po dokončení vyztužování se základová deska zabetonuje betonem C 30/37 

– XC1. Betonáž probíhá pomocí stacionárního čerpadla s hadicemi. Betonová směs bude 

dodávána autodomíchávači do autočerpadel a z nich do stacionárních čerpadel umístěných 

v půdoryse objektu. Tloušťka základové desky je 600 mm.  

Veškeré pracovní a jiné spáry, zejména spáry mezi základovou deskou a konstrukčními 

podzemními stěnami z vodostavebného betonu budou ošetřeny systémovými těsnícími 

profily („waterstop“) a injektážním systémem pro sanaci případných defektů. 

V úrovni 3. PP jsou ve dvou místech v půdorysu objektu navrženy dvě kruhové 

šachty (studny) s délkou každé cca 2 500 mm. Jsou vytvořeny prefabrikovanými dílci 

osazenými do vrtů a obsypané štěrkopískem. Jedna z těchto studen je navržená jako trvalá 

přelivná studna s napojením do venkovního vsakovacího objektu nad úrovní 

nepropustných jílových vrstev. Druhá studna je pouze pro odvodnění stavební jámy v době 

provádění výkopů a hrubé spodní stavby. 

1.9.6. Hydroizolace 

Hydroizolační systém spodní stavby je tvořen vodorovnými i svislými izolacemi. Je 

tvořen čtyřmi vrstvami izolačních pásů. Na podkladní beton se položí po celé ploše 
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podkladní netkaná geotextílie sloužící jako separační vrstva, na geotextílii se umístí HDPE 

folie, ta slouží jako podklad pro bentonitové izolace. Na tyto vrstvy se dále umístí 

bentonitový kompozit a jako poslední vrstva izolace se položí bentonitová rohož. 

Bentonitové systémy slouží jako ochrana proti vztlakové vodě.  

Jednotlivé detaily jsou řešeny pomocí doplňků k bentonitovým systémům. Jako 

například granulovaným sodným bentonitem nebo bentonitovým tmelem.  

Geotextílie je v ploše spojována přesahy. HDPE fólie se svařuje pomocí automatů 

s horkým klínem. U bentonitových izolací se spoje řeší přesahy a přelepení páskou nebo 

v případě bentonitových rohoží se spojí pouze přesahy a pomocí speciálních spon. 

1.9.7. Nosné konstrukce objektu 

Nosné sloupy jsou navrženy jako obdélníkové rozměru 800 × 300 mm, čtvercové 

rozměru 450 × 450 mm a sloupů kruhového průřezu Ø 450 mm. Nosné stěny jsou tl. 400 

mm a 250 mm. Jsou umístěny většinou okolo vertikálních komunikačních tras. Všechny 

svislé nosné konstrukce jsou z betonu C 30/37 – XC1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3. Slouží pro 

zavětrování objektu. Všechny tyto konstrukce jsou vyztuženy betonářskou ocelí 10 505(R). 

Spodní stavba je dělena dilatační spárou na dvě části. Sjízdné rampy v podzemních 

podlažích jsou provedeny jako monolitické železobetonové desky. Podzemní stropní 

konstrukce jsou provedeny jako monolitické železobetonové desky tloušťky 250 mm, 

z betonu C 30/37 – XC1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3. V podzemních podlažích jsou některé 

sloupy zakončeny hřibovými hlavicemi, aby nedošlo k „propíchnutí“ stropní konstrukce. 

Na obvodě je stropní deska uložena do drážky hloubky 100 mm vyfrézované v 

podzemních stěnách a přikotvena vlepenou výztuží. V dilataci jsou stropní desky zesíleny 

trámy. Stropní konstrukce v suterénu nejsou navrženy jako vodonepropustné. Jejich 

nepropustnost je nutno zajistit dostatečně kvalitními podlahovými nátěry. Jako 

vodonepropustné musí být provedeny dilatační spáry.  

Nadzemní stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky 

tloušťky 250 mm z betonu C 30/37 – XC1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3. Jsou pnuté ve dvou 

směrech. Stropní desky nebude třeba zesilovat nad sloupy hlavicemi. Na obvodě je 

navržené zesílení stropní desky obvodovými žebry, které současně tvoří parapety nebo 

atiky. 

Betonáž stěn a sloupů bude probíhat pomocí věžového jeřábu s bádií. Betonáž 

stropů se provede stacionárním čerpadlem, které bude plněno z autočerpadla. 
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V 8. NP jsou jako nosné sloupy použité ocelové sloupky ve formě ocelových 

svařovaných trubek R 152 × 4 × 2 800 mm. V ustupujících podlažích tedy 5. NP, 6. NP a 

7. NP jsou nosné železobetonové monolitické konstrukce po obvodu doplněny 

obvodovými ocelovými sloupky typu průřezu U 100.  

1.9.8. Schodiště 

Schodiště pocházející po celé výšce objektu a je umístěno ve středu dispozice. Je 

provedeno jako železobetonové monolitické podesty a mezipodesty s vloženými 

prefabrikovanými železobetonovými rameny. Schodiště u osy 3 – A je navrhováno jako 

ocelové. Jednopodlažní schodiště propojující restauraci se zázemím je provedeno jako 

železobetonové monolitické. Trojúhelníkové schodiště v suterénu válce a obě vyrovnávací 

schodiště ve strojovně ve 3. PP budou provedeny jako zámečnické konstrukce.  

 Prefabrikovaných schodišťových ramen je v objektu celkem 20 ks.  

1.9.9. Nenosné konstrukce 

V budově je navrženo několik typů příček. Jedná se o zdivo z pálených cihel 

Porotherm tl. 19 a 24 cm. Toto zdivo se nachází v podzemních podlažích objektu a bude 

opatřeno omítkou. Dále zdivo z betonových tvárnic ve venkovním prostředí a v suterénech 

v provedení bez omítky („režné“), spárované a zdivo zděné z plynosilikátových tvárnic 

Ytong tl. 20 a 15 cm. Ty budou použity pro obezdívání stoupaček a dozdívání některých 

sádrokartonových příček. Příčky budou opatřeny broušenými celoplošně armovanými 

stěrkovými omítkami s ohraňovacími lištami.  

Příčky ze sádrokartonových desek (systém KNAUF) jsou navrženy v nadzemních 

podlažích. Vzhledem k obloukovitému tvaru půdorysu jsou vnější strany SDK příček 

ohraničující sanitární jádra vypuklé, resp. vyduté. Tloušťka těchto příček je tedy 

proměnná, příčky jsou uvažovány s dvojitým nosným rastrem z CW profilů. Příčky budou 

budovány mezi zdvojenou podlahou a spodním lícem stropní konstrukce. Tam, kde je 

spuštěný podhled nebudou nad úrovní podhledu příčky povrchově upraveny. Pod úrovní 

zdvojené podlahy v místech příček bude provedena zvuková izolace na šířku příčky. 

Prosklené příčky (prosklené dveře na celou světlou výšku podlaží) jsou navrženy 

v nadzemních podlažích, oddělují komunikační jádro od kancelářských prostorů. Příčky 

budou systémové z AL profilů v povrchové úpravě práškováním v tmavěstříbrném odstínu 

RAL 9007 – Graualuminium. Zasklení dvojité čirým jednoduchým bezpečnostním sklem 
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Conex, nebo sklem s bezpečnostní folií. Příčky musí umožňovat osazení vnitřních žaluzií. 

Součástí příček budou prosklené nebo plné dveře v povrchové úpravě shodné s příčkami, 

v provedení bez polodrážky. 

1.9.10.  Střechy 

Střešní pláště budou provedeny jako ploché střechy. Na stropní desku posledního 

nadzemního podlaží se provede střešní plášť ploché střechy se sklonem 5 %. Stropní deska 

bude opatřená penetračním nátěrem, pojistnou hydroizolací z modifikovaných asfaltových 

pásů. Na tuto vrstvu se položí spádová vrstva, která se vytvoří z klínů tepelné izolace EPS. 

Vrstva tepelné izolace bude z EPS 100. Tepelná izolace bude k podkladu kotvena 

mechanicky. Vrstvy tepelné izolace se zakryjí hydroizolací ze samolepícího 

modifikovaného pásu + natavitelného modifikovaného pásu. Na hydroizolaci se provede 

vrstva tepelné izolace Styrodur (XPS 300). Nakonec se provede separační a ochranná fólie 

a provede se finální vrstva vymývaného kačírku frakce 32 – 64 mm v tl. 40 – 140 mm. 

Střechy pochozí jsou navrženy jako finální úprava betonové dlaždice 600/600 

s vymývaným povrchem na stavitelných podložkách. V místech VZT jednotek a zařízení 

budou provedeny základové a izolované desky uložené na zvukové izolaci Belar 2 cm a to 

vybetonované s výztuží od úrovně izolace. 

Nepochozí střechy se nacházejí v ostatních částech, budou provedeny v obrácené 

skladbě s vrchní vrstvou krytou vymývaným kačírkem. Mimo hlavní plochy kryté kačírkem 

budou řešeny také chodníčky z betonových desek pro přístup k jednotkám VZT. 

Vpusti, prostupy atd. budou opatřeny integrovanou asfaltovou manžetou a budou 

zapuštěny 20 mm pod hydroizolační povlak. Na vlastní vpusti a prostupy budou použity 

systémové prefabrikované prvky. Některé vpusti budou osazeny integrovaným vyhřívacím 

systémem. 

1.9.11.  Lehký obvodový plášť 

Obvodový plášť je navržen jako lehký obvodový plášť osazený na nosnou 

železobetonovou konstrukci budovy. Obvodový plášť je s pevně zasklenou plochou, 

nesený kovovou konstrukcí (rámy). Rámy jsou předsazeny před ŽB nosnou konstrukci, 

která je obložena kovovým obkladem. Tento obklad s negativní spárou, tvarově shodný ve 

vodorovném i svislém směru, vytváří charakteristické horizontální a vertikální členění 

fasády objektu. Zasklívání bude provedeno jako systémové tlakové s těsnícími profily. 
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1.9.12.  Výtahy 

V objektu je navrženo celkem 5 osobních výtahů a jeden výtah do zázemí kuchyně. 

Výtahy jsou vedeny v komunikačních jádrech, buď ve dvojici, nebo jednotlivě. Z celkového 

počtu 5 výtahů je jeden výtah řešen jako evakuační. Všechny výtahy jsou lanové, bez 

strojovny. 

Rozměrové parametry vycházejí z dispozičních rozvržení vertikálních jader 

(schodiště, stoupačky, šachty výtahů) se zvolením určitých konkrétních rozměrů pro výtahy 

(rozměry šachet, kabin, dveří dojezdů). 

V budově jsou navrženy tyto výtahy: 

V 1 osobní výtah z 1.NP do 8.NP  

V 2 osobní výtah z 1.NP do 7.NP 

V 3 osobní výtah z 1.NP do 6.NP 

V 4 osobní výtah z 3.PP do 1.NP 

V 5 evakuační výtah z 3.PP do 7.NP 

V 6 nákladní výtah z 1.PP do 1.NP (zásobování restaurace) 

1.9.13.  Podlahy 

Podlahy se provádí až po dokončení osazování všech výplní otvorů v obvodovém 

plášti. Skladba podlah bude dodržena dle projektové dokumentace.  

Základním typem podlah v kancelářských prostorech v nadzemních podlažích 

budou zdvojené podlahy ve standardu LINDNER 600 / 600 mm. Stavební výška podlah je 

navržena 150 mm – při tl. 45 mm nosné vrstvy, 5 mm finální úpravy a výšce dutiny 100 

mm. 

Podlahy z PVC jsou použity převážně v prostorech skladů. Krytina bude kladena 

v ploše (z rolí).  

Stěrková podlaha u ní se jedná o podlahu v obchodních prostorech v 1.NP ve 

formě, broušené stěrky probarvené ve hmotě (odstín světle šedá). 

Prostory parkovišť a ramp – podlaha vystavená mechanickému zatížení, kolové 

dopravě, nepropouštějící vodu, odolná ropným produktům, bezprašná, snadno čistitelná a 

s protiskluzovou úpravou. Stěrky budou aplikovány na hlazený konstrukční beton, odstín 

světle šedý s barevným rozlišením parkovacích stání a obslužných komunikací. Budou 

dodány ve standardu COMFLOOR PM EP K llh. Jedná se polyuretanovou stěrkovou 
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pružnou izolační podlahovinu tvořenou epoxydovou penetrační stěrkovou vrstvou, trvale 

elastickou polyuretanovou stěrkovou vrstvou s membránovým efektem pro velkokapacitní 

parkingy, odolnou vůči solím, ropným látkám, mrazu a vodě a zajišťující schopnost 

překonat trhliny do velikosti až 0.4 mm a hydroizolaci podkladní stropní konstrukce. 

V prostorech, kde je podkladní konstrukce tvořena základovou deskou bude dodána ve 

standardu COMFLOOR PM E SKh. Jedná se o epoxydovou elastifikovanou stěrkovou 

podlahovinu s křemenným plnivem s jemně strukturním nekluzným povrchem. Připravený 

podklad by měl být homogenní, bez děr a prasklin v celé potřebné ploše.  

Čistící rohože budou umístěny u vstupů do objektu. Rohože budou zapuštěny do 

podlahy. Podklad pod rohože bude tvořit betonová mazanina opatřená dvojnásobným 

epoxidovým nátěrem. 

1.9.14.  Podhledy 

Sádrokartonové pevné podhledy jsou navrženy v celém rozsahu administrativních 

podlaží, v sociálních zařízeních, příslušných předsíních, čajových kuchyňkách, některých 

chodbách, v prodejnách atp. V administrativních podlažích budou mít tyto podhledy funkci 

v podstatě jen krycí (celková tl. 50 mm), v prostoru nad ním se počítá pouze s rozvody silno 

a slaboproudu. Pod podhledem budou zavěšena samostatná tělesa jednotlivých chladících 

trámů a svítidel, budou na něj upevněny také hlásiče EPS. Budou provedeny jako pevné 

bezesparé v systému KNAUF. Ve vlhkých provozech budou použity vodovzdorné 

sádrokartonové desky, v ostatních sádrokartonové desky normální. Tloušťka desek 12,5 

mm. 

Hliníkové rastrové (voštinové) podhledy. Jedná se o podhledy v prostoru restaurace 

ve formě voštiny s rastrem rozměru 100 × 100 mm tvořícím souvislou rastrovou plochu 

podhledu s horním nasvícením např. typu Luxalon – Hunter Douglas, typ Cell 50 E, tl. 0,4 

mm. Materiál hliníkový plech tl. 0,2 – 0,3 mm v povrchové úpravě práškováním bílé barvy 

RAL 9010 – Reinwei. 

Minerální kazetové podhledy budou použity v prostoru obchodů v 1.NP a 

v centrálním prostoru ve všech administrativních podlažích (v pruhu proponovaných 

chodeb) jako snížený pás („kufr“) pro páteřní rozvody VZT, silno a slaboproudu. Jedná se 

o kazetový minerální akustický podhled s vestavěnými svítidly. 
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1.9.15.  Tepelné izolace 

Tepelné izolace jsou na předmětné stavbě navrženy v několika druzích, jejich 

použití závisí na určení místa výskytu. Tloušťky izolací musí splňovat požadavky na min. 

tepelný odpor dané konstrukce dle platné ČSN 73 0540. Izolace fasádního pláště bude 

provedena v rozsahu daném projektovou dokumentací a bude součástí dodávky tohoto 

pláště. Izolace bude provedena deskami z minerální vaty (např. ORSIL). v tl. 180 mm. 

Tepelná izolace střešního pláště je navržena v tl. 180 mm. Izolace je navržena ve 

standardu např. ROOFMATE SL. Izolace bude použita do střechy s obráceným pořadím 

vrstev s horní úpravou dlažbou na podložkách, popř. dřevěnými deskami, nebo kačírkem. 

Tepelná izolace střech nad suterénem je navržena v tl. 100 mm. Izolace navržena ve 

standardu např. ROOFMATE. Tepelná isolace stropu nad suterénem v oblasti 1. NP  je 

navržena v tl. 80 mm. Isolace navržena ve standardu např. STYRODUR. Ostatní menší 

plochy isolací jsou v tloušťkách dle výkresové dokumentace (stavební a dílčí řezy). 

 Tepelná izolace střešního pláště je navržena na pojistné hydroizolaci jako spádová 

tepelná izolace – EPS 100 tl. 50 – 110 mm (průměrná započitatelná tl. izolace 80mm) pak 

tepelná izolace – EPS 100 tl. 100 mm a na hydroizolačních SBS modifikovaných pásech je 

navržena tepelná izolace – STYRODUR (XPS 300) tl. 50 mm. 

1.9.16.  Zvuková izolace 

. 

Izolace kročejového hluku je navržena v podlahách běžného podlaží vyjma 

dvojitých podlah. Bude řešena deskami ze zpěňovaného polystyrenu.  

1.9.17.  Zámečnické výrobky 

Jedná se zejména o zábradlí schodišť v administrativní části objektu (ve 

vertikálních komunikačních jádrech, vč. suterénních podlaží), která jsou navržena ze 

svařované ocelové konstrukce (uzavřené profily 20/20/2 mm a 40/40/2 mm) s nátěrem 

v odstínu tmavošedá – grafit, kotvené do konstrukce schodišť na hmoždiny. 

Součástí zámečnických konstrukcí jsou i další drobné konstrukce. 

1.9.18.  Klempířské práce 

Klempířské práce většího rozsahu jsou na střechách 6. NP, 7. NP a 8. NP. Práce 

menšího rozsahu spočívají v oplechování části atik, napojení atik na zdivo, oplechování 

výústků na střechu, parapetů, atp. Klempířské výrobky budou dodány v běžném standardu 
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z materiálu předzvětralý titanzinkový plech v tl. 0,8 mm. Pod titanzinkový plech je nutné 

použít systémovou vložku dle doporučení výrobce, místo pojistné hydroizolace. 

1.9.19.  Úpravy povrchů 

Stěrkovými omítkami budou opatřeny příčky z plynosilikátových nebo 

pórobetonových tvárnic pro přesné zdění bude použito štěrkové omítky odpovídající 

vybranému typu tvárnic.  

Sádrové broušené omítky budou aplikovány na vybrané pohledové železobetonové 

konstrukce. 

1.9.20.  Dveře a vrata 

V místě hlavního vstupu do budovy bude osazen vstupní poloautomatický trojkřídlý 

karusel Ø 2 400 mm. Celkové výška 3 000 mm, průchodná výška 2 450 mm, horní pás šířky 

cca 550 mm (např. STEKO). Provedení z nerez materiálu s broušeným povrchem, 

celoprosklený z bezpečnostního čirého skla. Podlaha bude provedena jako vnitřní čistící 

zóna. Karusel bude vybaven nočním uzávěrem. V nadpraží bude umístěna vzduchová 

clona. 

Vjezd do podzemních garáží bude uzavřený sekčními průmyslovými vraty 

rozměrů 5000 × 2500 s rychloposunem. Provedení vrat z tepelněizolačních plných 

kovových lamel s povrchovou úpravou v tmavošedém odstínu  RAL. 9007 – 

Graualuminium. 

Dveře do kancelářských prostor, zasedacích místností, do sociálních zařízení a 

úklidových komor budou dřevěné hladké plné. Jsou navrženy dveře hladké s povrchovou 

úpravou HPL folií ve standardu např. Fundermax ve světlém dřevě (např. jasan) úprava 

s polodrážkou. 

 Dveře do skladů a prostorů TZB v suterénech budou kovové hladké plné. Jsou 

navrženy ocelové dveře oboustranně hladké do typové zárubně, nástřik dveří v barvě bílý 

mat.  



37 

 

1.10. Napojení stavby na technickou infrastrukturu  

1.10.1.  SO 03 STL Plynovodní přípojka 

Objekt bude připojen na novou STL plynovodní přípojkou z materiálu PE o vnějším 

průměru 50 mm, napojenou na STL plynovod PE DN 110 v ulici Lomnického. Přípojka 

bude ukončena hlavním uzávěrem plynu – kulovým uzávěrem PE d50 se zemní soupravou 

a poklopem v chodníku. Délka přípojky je 6,07 m. 

Vstup potrubí do objektu bude proveden potrubím vhodným do země – ocel bralen DN 

50 v délce 2,8 m. Prostup obvodovou stěnou bude ocelovou chráničkou DN 80 těsněnou 

proti vodě. 

1.10.2.  SO 04 Kabelová přípojka VN 

Hlavní napojení objektu bude ze stávající sítě VN ve správě PRE. Provede se 

kabelová smyčka na stávajícím vedení VN 22 kV. Kabely budou vedeny do 1. PP 

(prostupy 3 × 200 mm ve vnější stěně) a budou zakončeny ve VN rozváděči. VN rozváděč 

obsahuje odpínače kabelové smyčky a pojistkový vývod na trafostanici. Nová trafostanice 

bude umístěna v 1. PP. Trafostanice bude 22/0,4 kV výkon 1 000 kVA. Výkon z 

trafostanice bude vyveden do rozváděče RHE z veřejně dostupné strany TS a poté do 

rozvodny NN v 1. PP. V rozváděči RHE bude hlavní jistič objektu před elektroměrem a 

obchodní měření. Záložní napájení bude řešeno motorgenerátorem (dieselagregátem) o 

výkonu 220 kVA. Generátor bude zásobovat elektrickou energií důležité odběry při 

výpadku základního síťového napájení. Záložní napájení bude soustředěno v rozváděči 

RHD. Délka přípojky vysokého napětí je 11,1 m. Přípojka bude vedena z ulice Dačického.  

1.10.3.  SO 05 Přeložka elektro NN 

Přeložení se provede z důvodu vedení stávající trasy NN staveništěm nově 

budovaného objektu. Přeložení se provede kabelem AYKY 3 × 185 + 95, kabelová trasa se 

vede ve volném terénu v hloubce 0,7 m a přechod komunikace v hloubce 1,0 m a 

v chráničce. Z této přeložky NN bude napojený objekt bytového domu, který se realizuje 

současně s administrativní budovou. Délka přeložky nízkého napětí je 103,3 m a povede 

v ulici Dačického. 

Rozvody NN v administrativní budově jsou realizovány z nově budované 

trafostanice umístněné uvnitř objektu. 
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1.10.4.  SO 06 Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka LIT DN 100 o průtoku 6,2 l/s bude napojena na stávající 

vodovodní řád v ulici Dačického LT DN 150. Celková délka přípojky je 24,3 m. Hlavní 

vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem DN 80 bude sestavena dle standardů PVK a 

osazena v nové vodoměrné šachtě před vstupem do objektu, vodoměr bude sloužit i 

k měření požární vody. Vodoměrná šachta má rozměry 1,2 × 3,4 m. Přípojka je do objektu 

zaústěna v úrovni 1. PP. Po dokončení přípojky dojde k obnovení povrchu vozovky nad 

paženou rýhou. Hloubka krytí nad potrubím je 150 cm + 10 cm na nerovnosti terénu. 

1.10.5.  SO 07 Přípojka jednotné kanalizace 

Nově budovaný objekt bude napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci v ulici 

Lomnického. Jedná se o veřejný řad jednotné kanalizace z KAM DN 300.  

Napojení objektu je řešeno jednou kanalizační přípojkou KAM DN 200. U hranice 

pozemku bude provedena revizní šachta, která bude sloužit jako těžní šachta tuneláže a 

zároveň v ní bude provedeno spojení dešťové kanalizace a splaškové kanalizace. Z objektu 

vychází zvlášť splašková a zvlášť dešťová kanalizace.  

Vyústění splaškových vod KAM DN 200 z objektu je uvažováno ve 2. PP objektu, 

na kótě – 5,450 = 228,800 m n. m. Splaškové vody jsou vedeny potrubím z KAM DN 200 

do revizní šachty. V této šachtě dojde ke spojení s dešťovou vodou z retence.  

Vyústění dešťových vod PVC – KG DN 200 je uvažováno v 1. PP objektu na kótě 

– 3,450 = 230,800 m n. m. Dešťové vody jsou vedeny přes filtrační šachtu do podzemního 

retenčního zařízení a dále přes šachtu s regulovaným odtokem 5 l/s do revizní šachty, kde 

dojde ke spojení se splaškovou částí.  

Spád dešťové části činí 1 %, spád splaškové části 2 % a spád jednotné části raženou 

štolou 6,6 %. Přípojka je na stávající stokovou síť DN 300 napojena ve stávající vysazené 

vložce. Délka jednotné kanalizační přípojky je 24,86 m. Kameninové potrubí bude uloženo 

na podkladní betonové desce a betonovém sedle. Obsyp až do výšky 0,3 m nad vrchol 

potrubí musí být proveden písčitou zeminou. 

1.10.6.  SO 08 Sadové a terénní úpravy 

Návrh sadových úprav řeší okolí administrativního objektu A. Jedná se o zelený pás 

v ulici Pod Děkankou, Lomnického a v ulici Dačického, zelené plochy při jižní hranici 

plochy (u hřiště) a zelené plochy ve vnitrobloku. Plocha sadových úprav je 1 887 m
2
. 
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Součástí sadových úprav bude ošetření stávajících stromů, zdravotní a bezpečnostní řez, 

ošetření kmene a další potřebné úkony podle aktuální situace.  

Záměrem navržených sadových úprav je vytvořit příjemné prostřední pro 

návštěvníky a uživatele objektu, vytvořit vhodnou zeleň v přilehlých ulicích. 

 Všechny plochy určené k zatravnění budou pečlivě srovnány a bude položen travní 

koberec založený z hřišťové travní směsi. Po položení bude koberec lehce uválcován a 

bude zajištěna důkladná zálivka v potřebném množství. 

1.10.7.  SO 09 Chodníky, zpevněné plochy, úprava komunikací 

Jedná se o pěší komunikace horizontální a vertikální (schodiště) spojené 

s konstrukcí budovy, zejména na úrovni 1. NP a o účelové komunikace.  

Schodiště 

U hlavního vstupu do objektu A od Dačického ulice jsou umístěná dvě 

vyrovnávající schodiště. Pro přístup k administrativní budově od stávajícího parkoviště 

slouží schodiště s prefabrikovanými betonovými stupni ukotvených o železobetonovou 

schodnicovou desku s betonovým základem. Schodiště je šířky 2,95 m a má 4 stupně. 

Obrubníky 

Prefabrikované betonové obrubníky jsou navržené v atriu. Obrubníky rozdělují 

výškové úrovně. Výškové úrovně jsou spojeny 2 prefabrikovanými betonovými stupni. 

Obrubníky kolem chodníků jsou navrženy jako žulové 250 × 250 mm nebo 200 × 

250 mm. 

Chodníky 

 Chodníky jsou navrženy v ulici Lomnického, podél fasády dále v ulici Pod 

Děkankou a Dačického ulici. Také v okolí účelové komunikace objektu a v blízkosti 

administrativní budovy. V celém parteru je na komunikacích a chodnících navržená jako 

pochozí vrstva pražská mozaika. Plocha v okolí budovy je o rozměrech 17 × 7 m.  

V ulicích Lomnického, Dačického a Pod Děkankou jsou chodníky živičné. Kolem nově 

vybudované účelové komunikace bude chodník z litého asfaltu. 

Bezbariérový přístup do objektu je vyřešen rampou na nástavbu a je navržená dle 

daných norem a požadavků. Sklon rampy je 1:16 s podestou. 
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Komunikace 

Komunikace slouží pro obsluhu administrativní budovy. Napojuje podzemní garáže 

a slouží pro zásobování a odvoz odpadků. Komunikace je jednosměrná, přičemž vjezd je 

z ulice Pod Děkankou a výjezd do ulice Lomnického. Délka komunikace je 49 m. 

Komunikace bude mít živičný povrch a šířku 3,25 m. Podél komunikace je navržen žulový 

obrubník 200 × 250 mm.  

1.10.8.  SO 10 Oplocení 

Celková délka oplocení okolo nově vybudovaných objektů je 238,63 m. Oplocení 

bude provedeno kolem celého pozemku, který je ve vlastnictví investora. Plot bude 

zhotovený z plotových panelů z PVC, zelené barvy. Šířka jednoho panelu je 2 500 mm. 

Panely se montují ke sloupkům pomocí objímek. Pod jednotlivými panely budou umístěné 

podhrabové prefabrikované desky 2 450 × 200 × 50 mm.  

1.10.9.  SO 11 Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající síť v ulici Lomnického. Stávající síť i 

nový rozvod jsou umístěny v chodníku. Celková délka rozvodů je 56,32 m. Také budou 

vybudovány dva sloupy veřejného osvětlení.  

1.10.10. SO 12 Retenční nádrž 

Retenční nádrž je provedena jako železobetonová monolitická konstrukce. 

Rozměry nádrže jsou 18,8 × 3 × 1,6 m a s vnějšími rozměry 19,4 × 3,6 × 2,5 m. Maximální 

hladina vody v retenční nádrži smí být 1,0 m.  

 Odtok z retenční nádrže je přes šachtu s regulovaným odtokem, do revizní šachty, 

kde dojde ke spojení se splaškovou částí. Přítok dešťových vod do retenční nádrže je přes 

filtrační šachtu. 

 Retenční nádrž slouží k zachycování dešťové vody, aby nedošlo k zahlcení 

kanalizační sítě v případě velkého množství srážek. 

1.11 Jednotlivé kapitoly stavebně technologické přípravy stavby 

1.11.1.  Bezpečnostní požadavky 

Veškeré práce na staveništi se budou řídit dle platných legislativních předpisů. Jedná se 

konkrétně o nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a také o nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. Dále se jedná o nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

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

mimo pracovněprávní vztahy. V neposlední řadě je nezbytné dodržovat zákon č. 262/2006 

Sb. zákoník práce a vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Všichni pracovníci účastnící se výstavby nového objektu budou proškoleni o 

bezpečnosti práce, seznámeni s bezpečnostními riziky a budou používat OOPP. Největší 

rizika vznikající na této stavbě budou v době provádění zemních prací a při práci ve 

výškách.  

Veškeré bezpečností rizika a jejich opatření je podrobně popsáno v kapitole 10. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

1.11.2.  Environmentální požadavky 

Ochrana životního prostředí bude po celou dobu výstavby probíhat v souladu 

s platnými legislativními předpisy a bude snaha nepříznivé účinky na životní prostředí co 

nejvíce minimalizovat.  

Jedná se zejména o zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů + novela zákona č. 297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. Tento 

zákon upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro následné nakládání s nimi a 

také práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. Dále se jedná o vyhlášku č. 

383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyhlášku č. 93/2016 Sb. o katalogu 

odpadů, podle které se bude řídit třídění vzniklého odpadu, zákonem č. 201/2012 Sb. o 

ochraně ovzduší. Dalším důležitým předpisem je zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o 

změně některých dalších zákonů (vodní zákon) a zákon č. 17/1992 Sb. o životním 

prostředí. 

Vznikající odpady na stavbě a jejich likvidace je popsána v kapitole 11. Ekologická 

rizika a plán jejich konkrétních řešení. 
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1.11.3.  Kvalitativní požadavky 

Kvalitativní požadavky na tento objekt jsou uvedeny ve smlouvě o dílo. Veškeré práce 

budou prováděny podle zhotovených technologických předpisů a platných norem. Jejich 

dodržování bude kontrolováno pomocí Kontrolních a zkušebních plánů, které budou 

vytvořeny na všechny činnosti.  

V této práci je detailně rozepsán Kontrolní a zkušební plán pro přípravné a zemní 

práce, pro vodící zídky podzemních stěn a pro podzemní stěny.  

1.11.4.  Hlavní stavební mechanismy 

Všechny nutné stroje a mechanismy jsou popsány v kapitole 6. Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů. Vybrané stroje byly zvoleny na základě jejich ceny, 

dostupnosti a možnosti co největšího (opakovaného) využití. Důležitou součástí pro výběr 

strojů a mechanismů je i dodržení časových termínů výstavby. U každého stroje je uveden 

i čas jeho nasazení. 

Jako hlavní stroj pro vertikální komunikaci je navržený věžový jeřáb Liebherr 100 LC. 

Tento věžový jeřáb má dostatečnost únosnost i dosah potřebný pro tuto stavbu. Výška pod 

hák je navržena 34,6 m.  

1.11.5.  Návrh zařízení staveniště  

Návrh zařízení staveniště je proveden pro těžení stavební jámy, hrubou spodní stavbu a 

hrubou vrchní stavbu.  

Po dokončení spodní hrubé stavby, kdy se začne s výstavbou druhého objektu na 

pozemku investora, bude zařízení staveniště změněno. Konkrétně dojde ke změně trasy 

staveništní komunikace, k přesunutí staveništních kontejnerů, k přesunutí manipulační 

plochy a ke zrušení stání pro stroje. 

Zařízení staveniště bude oploceno neprůhledným mobilním oplocením výšky 2,0 m.  

Vjezdy a výjezdy ze staveniště budou opatřeny dvoukřídlou bránou šířky 6,0 m.   

Staveništní buňky jsou navrženy od firmy TOI TOI. Konkrétně staveništní kontejnery 

skladové, sanitární a kancelářské. Pod sanitárním kontejnerem je umístěn fekální tank. Na 

staveništi je také mobilní toaleta. 

Zařízení staveniště je podrobně popsáno v kapitole 5. Návrh zařízení staveniště. K této 

kapitole jsou zpracovány i výkresy zařízení staveniště. Tyto výkresy jsou přílohami č. B 1. 

1, B 1. 2 a B 1. 3 k této diplomové práci. 
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Staveništní přípojka elektrické energie je provedena ze stávajícího objektu garáží a pro 

hrubou stavbu je zhotovena ještě jedna přípojka z nové vybudované přípojky VN 

s napojením přes dočasnou trafostanici. Staveništní vodovodní přípojka je napojena z nově 

vybudované přípojky. Ta musí být provedena nejpozději v době vybudování zařízení 

staveniště. Odvod splašků ze staveniště je řešen pomocí fekálních tanků a mobilních 

chemických toalet.  

1.11.6. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

V této kapitole jsem řešil dopravu betonové směsi, bednění, věžového jeřábu, vrtné 

soupravy, prefabrikovaných schodišťových ramen a betonářské oceli z místa výroby nebo 

uskladnění na staveniště. Většina materiálů a strojů bude na staveniště dopravena valníkem 

Volvo. Nadrozměrná přeprava je řešena tahači s podvalníky Goldhofer.   

Přeprava věžového jeřábu a vrtné soupravy bude řešena jako nadrozměrná z důvodu 

nevyhovujících rozměrů nebo hmotnosti. 

Jednotlivé trasy a zájmové body jsou blíže popsány v kapitole 2. Koordinační situace 

stavby se širšími vztahy dopravních tras. K této kapitole jsou vytvořeny přílohy obsahující 

dopravní značení v okolí staveniště a návrh dopravních tras jednotlivých strojů či 

materiálů.  

1.11.7.  Výpočet a porovnání dvou variant těžení stavební jámy 

Staveniště se nachází jižně od centra města Prahy v zastavěné oblasti. Nově 

budovaný objekt zabírá většinu plochy pozemku. Není tedy možné vytvořit bezpečný sjezd 

do hlavní stavební jámy mezi 1. KÚ a 2. KÚ a mezi 2. KÚ a dnem stavební jámy 

(základovou spárou). 

Z tohoto důvodu byly vytvořeny dvě možnosti těžení hlavní stavební jámy. První 

možnost je vytvořena spouštěním kontejnerů do stavební jámy a jejich vytažení pomocí 

autojeřábu. Druhá možnost zahrnuje použití pásových dopravníků, které vytěženou zeminu 

dopraví přímo do nákladních automobilů stojících na manipulační ploše. Toto porovnání 

zahrnuje i vyhodnocení obou variant. Výpočty a porovnání jsou obsaženy v kapitole 12. 

Výpočet a porovnání dvou variant těžení stavební jámy. 
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1.11.8.  Detaily hydroizolací spodní stavby 

Z důvodu složitých základových podmínek a složitosti provedení hydroizolací a 

jejich detailů, byly vytvořeny výkresy detailů. Jedná se o detaily napojení hydroizolací na 

jednotlivé konstrukce a prostupy základovou deskou. Výkresy detailů jsou přílohami 

tohoto dokumentu B 4. 1 – B 4. 7. 

Součástí této kapitoly je i popis použitých materiálů a způsob jejich pokládky.   
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2.1.  Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras a 

dopravním značením 

Výkresy situace s umístěným dočasným dopravním značením v blízkosti staveniště 

jsou přílohou B 1. 4 a B 1. 5 k této diplomové práci. Značení je provedeno ve dvou 

variantách z důvodu změny trasy staveništní komunikace a tím pádem změny místa a ulice 

vjezdu a výjezdu ze staveniště.  

2.2.  Obecné informace o lokalitě výstavby 

Nově budovaný administrativní objekt se nachází v Praze v městské části Praha 4 – 

Nusle. Konkrétně mezi ulicemi Lomnického, Dačického a Pod Děkankou. Tato městská 

část se nachází jižně od centra Prahy. Hlavní komunikací procházející touto městskou částí 

je severojižní magistrála, z které se sjíždí na místí komunikace. Tato magistrála, ale není 

použitelná pro příjezd na toto staveniště z důvodu nízkých průjezdných prostorů pod mosty 

při odbočení z této komunikace. Staveniště, tak bude nejlépe přístupné po sjezdu 

z Městského okruhu místní komunikací v ulici Budějovická. Pozemek k výstavbě 

administrativní budovy se nachází v zastavěné části města v obytné zóně. V době 

provádění zajištění stavební jámy a provádění hrubé spodní stavby bude vjezd i výjezd ze 

staveniště na ulici Pod Děkankou. V době provádění hrubé vrchní stavby bude vjezd na 

staveniště koncipován v ulici Pod Děkankou a výjezd na ulici Lomnického. Na obou 

ulicích bude umístěno dočasně dopravní značení z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti 

výstavby. 

 

Obr. 2-1 Umístění stavby 
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2.3. Trasa dopravy věžového jeřábu 

Doprava věžového jeřábu Liebherr 100 LC proběhne ze společnosti Kranimex, 

spol. s r. o., Nedokončená 1 638, 198 00 Praha – 14 Kyje. Trasa vede po ulici 

Nedokončená, dále ulicemi Ústřední a Nár. hrdinů, z které se napojí na Štěrboholskou 

spojku a Jižní spojku. Z Jižní spojky souprava sjede výjezdem do ulic Budějovická a 

Na Pankráci, z které je již odbočka do ulice Lomnického, kde se nachází staveniště. 

Věžový jeřáb bude na staveniště dopraven tahačem Volvo s podvalníkem Goldhofer. 

Rozměry soupravy jsou 21,905 × 2,55 × 4,0 m. Souprava nevyhoví na maximální 

délku, která je pro soupravu motorového vozidla s návěsem 16,5 m a bude tedy muset 

být řešena, jako nadrozměrná bude muset být zažádáno o zvláštní užívání komunikací. 

Poloměr otáčení soupravy je 12 m. Délka trasy 15,7 km. 

2.3.1. Zájmové body na trase dopravy věžového jeřábu 

Zájmový bod 1 – Poloměr směrového oblouku 20 m > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-2 Zájmový bod 1 na trase věžového jeřábu 
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Zájmový bod 2 – Poloměr směrového oblouku  24,9 m  > 12 m – Vyhovuje 

Zájmový bod 3 – Poloměr směrového oblouku  35,5 m > 12 m – Vyhovuje 

Zájmový bod 4 – Poloměr směrového oblouku  23,4 m > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-3 Zájmový bod 2, 3 a 4 na trase věžového jeřábu 

Zájmový bod 5 – Poloměr směrového oblouku  38,6 m  > 12 m – Vyhovuje 

            37,2 m > 12 m – Vyhovuje 

            34,1 m  > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-4 Zájmový bod 5 na trase věžového jeřábu 
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Zájmový bod 6 – Poloměr směrového oblouku  14,6 m  > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-5 Zájmový bod 6 na trase věžového jeřábu 

Zájmový bod 7 – Poloměr směrového oblouku  25,9 m > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-6 Zájmový bod 7 na trase věžového jeřábu 

 Z důvodu velkých rozměrů nebude možné, aby souprava zajela přímo na staveniště. 

Zastaví tedy podélně okolo staveniště v ulici Pod Děkankou, odkud bude věžový jeřáb 

vyložen pomocí autojeřábu Liebherr LTM 1070. 

2.4.  Trasa dopravy betonu 

Betonová směs bude na staveniště dopravována z betonárny Zapa beton – Kačerov, ul. 

Ke Garážím, 142 00 Praha – 4. Tato betonárna byla vybrána z důvodu nejlepší dostupnosti 

vzhledem ke staveništi. Trasa vede po místní obslužné komunikaci – Jižní spojce, z které 

pak pokračuje po místních komunikacích ulicemi Budějovická, Na Pankráci a poté se již 

odbočí do ulice Lomnického, kde se nachází staveniště. Doprava betonové směsi bude 
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prováděna pomocí autodomíchávače Stetter C3 Basic Line AM 9 C, jehož poloměr otáčení 

je 9 m. Délka trasy je 4,2 km.  

2.4.1. Zájmové body na trase dopravy betonu 

Zájmové body 1 – 7 jsou shodné jako na trase věžového jeřábu Liebherr 100 LC. 

Zájmový bod 8 – Poloměr směrového oblouku   27,11 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-7 Zájmový bod 8 na trase dopravy betonu 

2.5.  Trasa dopravy systémového bednění 

Systémové bednění bude použito od společnosti Česká Doka bednící technika spol. s r. 

o., která sídlí na ulici Za Avií 868/1, 196 00 Praha – Čakovice. Trasa vede ulicemi 

Kostelecká, Tupolevova, Veselská, z které se pomocí nájezdu napojuje na silnici II/610 

Kbelská, dále na komunikaci II/601 Průmyslová, která se již napojuje na místní obslužnou 

komunikaci – Jižní spojku. Z jižní spojky již souprava pokračuje po místních 

komunikacích ulicemi Budějovická, Na Pankráci, z které je odbočka do ulice Lomnického, 

kde se nachází staveniště. Systémové bednění bude na staveniště dopraveno valníkem 

Volvo s rozměry ložné plochy 7,2 × 2,5 m a poloměrem otáčení 10 m. Délka trasy je 21,9 

km. 
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2.5.1. Zájmové body na trase dopravy systémového bednění 

Zájmový bod 1 – Poloměr směrového oblouku 32,43 m > 10 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-8 Zájmový bod 1 na trase systémového bednění 

Zájmový bod 2 – Poloměr kruhového objezdu   16,7 m  > 10 m – Vyhovuje 

    – Poloměr vjezdu na kruhový objezd  19,2 m  > 10 m – Vyhovuje 

  – Poloměr výjezdu z kruhového objezdu  18,9 m  > 10 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-9 Zájmový bod 2 na trase systémového bednění 
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Zájmový bod 3 – Poloměr směrového oblouku    28,1 m  > 10 m – Vyhovuje 

                  61,5 m  > 10 m – Vyhovuje 

              30,3 m  > 10 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-10 Zájmový bod 3 na trase systémového bednění  

Zájmové body 4 – 10 jsou podjezdy na Pražském městském okruhu. Výška 

průjezdního prostoru (hp) pod mosty i viadukty je min. 4,8 m. Tato výška platí pro dálnice, 

rychlostní silnice a silnice I. a II. třídy. Výška průjezdního prostoru je převzata z normy 

ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů.   

Zájmové body 4 – 10 – Podjezd pod mosty a viadukty 4,0 m ˂ 4,8 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-11 Zájmový bod 4 na trase systémového bednění 
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Obr. 2-12 Zájmový bod 5 na trase systémového bednění 

 

Obr. 2-13 Zájmový bod 6 na trase systémového bednění 

 

 

Obr. 2-14 Zájmový bod 7 na trase systémového bednění 
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Obr. 2-15 Zájmový bod 8 na trase systémového bednění 

 

 

Obr. 2-16 Zájmový bod 9 na trase systémového bednění 

 

 

Obr. 2-17 Zájmový bod 10 na trase systémového bednění 
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Zájmové body 11 – 14 jsou shodné jako na trase věžového jeřábu Liebherr 100 LC a 

autodomíchávače Stetter C3 Basic Line AM 9 C. 

2.6.  Trasa dopravy prefabrikovaných schodišťových ramen 

Prefabrikovaná schodišťová ramena hlavního schodiště budou vyrobena a dovezena od 

společnosti Prefa Praha, a.s. sídlící na ulici Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 14 – 

Malešice. Trasa se napojuje v ulici Průmyslová na silnici II/601 a kopíruje trasu ze 

společnosti Česká Doka bednící technika. Pokračuje tedy po Jižní spojce, ulicemi 

Budějovická a Na Pankráci až do ulice Lomnického. Prefabrikovaná schodišťová ramena 

budou stejně jako systémové bednění dopravena valníkem Volvo s poloměrem otáčení 10 

m. Délka trasy je 12,9 km. 

2.6.1. Zájmové body na trase dopravy prefabrikovaných schodišťových 

ramen 

Zájmové body 10 – 14 jsou shodné jako na trase systémového bednění. 

Zájmový bod 15 – Poloměr směrového oblouku   18,5 m  > 10 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-18 Zájmový bod 15 na trase systémového bednění 

2.7.  Trasa dopravy betonářské oceli 

Betonářská výztuž a ocelové profily budou dovezeny ze společnosti Kondor, s. r. o. 

sídlící v ulici Výpadová 1 538, Malešice, 153 00 Radotín. Trasa začíná po místní 

komunikaci v ulici Výpadová a napojuje se na komunikaci II. třídy v ulici Strakonická. 

Z ulice Strakonická se sjede výjezdem na místní komunikaci v ulici Modřanská, dále se 

pokračuje ulicemi Podolské nábřeží, Sinkulova a Na Dolinách až do ulice Lomnického. 
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Ocel bude přepravovaná valníkem Volvo s poloměrem otáčení 10 m. Délka trasy je 11,6 

km. 

2.7.1. Zájmové body na trase dopravy betonářské oceli 

Zájmový bod 1 – Poloměr směrového oblouku  72,9 m > 10 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-19 Zájmový bod 1 na trase betonářské oceli 

Zájmový bod 2 – Výška průjezdního prostoru   4,6 m > 4 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-20 Zájmový bod 2 na trase betonářské oceli 
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Zájmový bod 3 – Poloměr směrového oblouku  42,7 m > 10 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-21 Zájmový bod 3 na trase betonářské oceli 

Zájmové body 4 – 5 – Podjezd pod mosty a viadukty 4,0 m ˂ 4,8 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-22 Zájmový bod 4 na trase betonářské oceli 

 

Obr. 2-23 Zájmový bod 5 na trase betonářské oceli 
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Zájmový bod 6 – Poloměr směrového oblouku  61,4 m > 10 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-24 Zájmový bod 6 na trase betonářské oceli 

Zájmový bod 7 – Poloměr směrového oblouku  13,9 m > 10 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-25 Zájmový bod 7 na trase betonářské oceli 

Zájmový bod 8 – Podjezd pod mosty a viadukty   4,0 m ˂ 4,8 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-26 Zájmový bod 8 na trase betonářské oceli 
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Zájmový bod 9 – Poloměr směrového oblouku   21,8 m  > 10 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-27 Zájmový bod 9 na trase betonářské oceli 

2.8.  Trasa dopravy vrtné soupravy 

Stroje na zajištění hlavní stavební jámy a na založení objektu budou zapůjčeny ze 

společnosti Zakládání staveb a.s., Dobronická 1 371, 148 00 Praha – Kunratice. Trasa vede 

od místa, kde má společnost stroje uloženy po místních komunikacích ulicemi Dobronická, 

Libušská, Štúrova, Pod Višňovkou, Sulická a Na Strží, kde se připojí na ulici Na Pankráci, 

z které se již odbočuje do ulice Lomnického. Vrtná souprava pro piloty bude na staveniště 

dopravena tahačem Volvo s podvalníkem Goldhofer. Rozměry soupravy jsou 28,855 × 3,0 

× 4,575 m. Hmotnost vrtné soupravy je 62,6 t a celková hmotnost soupravy je 92,05 t. 

Souprava nevyhoví na maximální rozměry ani maximální hmotnost a bude tedy muset být 

řešena jako přeprava nadrozměrná a bude muset být zažádáno o zvláštní užívání 

komunikací. Maximálně povolené rozměry pro jízdní soupravu motorového vozidla 

s návěsem jsou 16,5 × 2,5 × 4,0 m a hmotnost 27,0 t. Poloměr otáčení soupravy je 15 m. 

Délka trasy 7,4 km. 
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2.8.1. Zájmové body na trase dopravy vrtné soupravy 

 

Zájmový bod 1 – Poloměr směrového oblouku 18,8 m > 15 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-28 Zájmový bod 1 na trase vrtné soupravy 

Zájmový bod 2 – Poloměr směrového oblouku 25,9 m  > 15 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-29 Zájmový bod 2 na trase vrtné soupravy 

Zájmový bod 3 – Podjezd pod mosty a viadukty 4,575 m ˂ 4,8 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-30 Zájmový bod 3 na trase vrtné soupravy 
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Zájmový bod 4 – Podjezd pod mosty a viadukty  4,575 m ˂ 4,8 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-31 Zájmový bod 4 na trase vrtné soupravy 

Zájmový bod 5 – Poloměr směrového oblouku 43,4 m > 15 m – Vyhovuje 

 

Obr. 2-32 Zájmový bod 5 na trase vrtné soupravy 

Z důvodu velkých rozměrů nebude možné, aby souprava zajela přímo na staveniště. 

Zastaví tedy podélně okolo staveniště v ulici Pod Děkankou, odkud bude vrtná souprava 

složena pomocí autojeřábu Liebherr LTM 1200 – 5.1. 
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2.9.  Nadrozměrná přeprava 

Z důvodu nevyhovujících rozměrů a v případě vrtné soupravy i hmotnosti se při 

přepravě věžového jeřábu Liebherr 100 LC a vrtné soupravy pro piloty Bauer BG 20 H 

zažádá na silničním správním úřadu příslušného kraje žádost o zvláštní užívání komunikací 

podle vyhlášky č. 104/1997 Sb. Přeprava obou souprav proběhne v brzkých ranních 

hodinách z důvodu menšího provozu na komunikacích.  

Viz níže vyplněný vzor žádosti o udělení souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací 

pro vrtnou soupravu Bauer BG 20 H. 
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MINISTERSTVO DOPRAVY                            Žadatel (uživatel): Bc. Vlastimil Hanzlík 
nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 
 V zastoupení: Bc. Vlastimil Hanzlík 
Datum: 10. 12. 2019 
 
č. j.: 12/2019 

(vyplní žadatel) 

 
Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 
 

          Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu 

(vozidla), jehož rozměry nebo hmotnost přesahují míry stanovené vyhláškou č. 209/2018 Sb., 

o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. 
 
Údaje o předmětu přepravy 
 

Náklad (druh, hmotnost): Vrtná souprava Bauer BG 20 H  ............................................................... 62,6 t 

Podvozek (typ, RZ, hmotnost): Goldhofer STZ – L6 – 65/80 A  16,8 t 

Tahač (typ, RZ, hmotnost): MAN TGX 41.540 8 × 4/4 BLS  ................................................. 12,65 t 

Souprava – celková délka:  ...................  .......................... 28,885 m 

max. šířka: .........................  .......................... 3,0 m 

max. výška: .......................  .......................... 4,575 m 

celková hmotnost: ..............  .......................... 92,05 t 

zatížení jedn. náprav:  ...  .................................................................................................. 6 × 13,33 t 

rozvor náprav: ..............  ...................................................................................................... 2,266 m 

počet náprav/kol: ..........  ............................... 6 × 2 ks min. poloměr otáčení: ..............  ........ 15 m 

 
Požadovaný termín přepravy:      od 30. 12, 2019    do 30. 12. 2019 
 
Přeprava:  z: Dobronická 1 371, 148 00 Praha – Kunratice okres:  Hlavní  Město Praha 
  
                    do: Lomnického, 140 00 Praha 4 – Nusle  okres:  Hlavní  Město Praha   
 

Návrh přepravní trasy: 

(vyplní žadatel) 

Poznámka:  

 Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadměrných rozměru lze povolit jen výjimečně, 

pokud žadatel prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít 

jiného způsobu přepravy, a že zatížitelnost mostů a únosnost vozovek (ověřené statickým 

posouzením) umožní realizaci přepravy.  

 U vozidla (soupravy) nad 60 t k žádosti přiložte obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyznačením 

všech rozměrů a umístění nákladu (formát A4). 

Doklady potřebné k vydání povolení 

 Výpis z obchodního (živnostenského) rejstříku vč. zplnomocnění (v případě, že žadatel není 

současně statutárním orgánem žadatele). 

 Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický 

průkaz silničního vozidla nebo zvláštního motorového vozidla, příp. technické osvědčení zvláštního 
vozidla nebo silničního vozidla). 

 
vyřizuje: Bc. Vlastimil Hanzlík 
 

telefon:                                                                                                                                                                  

razítko a podpis žadatele 

e-mail: 
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3.1.  Časový a finanční plán stavby objektový 

Finanční plán dle THU byl vytvořen na základě cenových ukazatelů uváděných 

společností RTS, a.s., dále na základě Propočtu dle THU v programu BUILDpower S a 

také z podkladů cen infrastruktury vydaných vyhláškou Ministerstva financí č. 540/2002 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a 

o změně některých zákonů. 

Objektový časový plán byl vytvořen z podkladů programu BUILD power S, konkrétně 

z normohodin agregovaných položek a také z programu Contec.  

Časový a finanční plán stavby objektový je přílohou B 2. 5 této diplomové práce. Tato 

příloha také obsahuje rozdělení finančních prostředků jednotlivých objektů do měsíců a 

roků. Roční čerpání financí je zobrazeno i v grafické podobě.  

 Časový a finanční plán stavby objektový byl vytvořen na celou výstavbu, tedy 

včetně dokončovacích prací, zpevněných ploch, sadových úprav, oplocení apod.  
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4.1.  Položkový rozpočet hrubé stavby 

Položkový rozpočet pro hrubou spodní stavbu administrativní budovy, byl vytvořen 

v programu BUILDpower S od společnosti RTS a.s. a je přílohou B 2. 1 této diplomové 

práce. 

Položkový rozpočet byl vytvořen podle dostupné projektové dokumentace. Z této 

projektové dokumentace byly vypočítány výkazy výměr. Výkazy výměr byly přiřazeny 

k jednotlivým položkám. Některé položky byly vytvořeny jako R – položky a cena byla 

zjištěna podle skutečných cen výrobců. Tyto položky byly vytvořeny z důvodu, že nejsou 

v programu obsaženy a nebylo možné, je do rozpočtu zahrnout jiným způsobem. U 

některých položek v systému došlo k individuální kalkulaci s cílem zpřesnit cenu za tyto 

položky odpovídající více podmínkám tohoto objektu. Položkový rozpočet hrubé stavby 

nám udává celkovou cenu za provedení tohoto díla.  

4.2.  Limitky materiálů, strojů a profesí 

Limitky materiálů strojů a profesí jsou dalším výstupem z programu BUILDpower S. 

Limitky ukazují celkovou potřebu všech těchto zdrojů nutných k provedení hrubé stavby 

administrativní budovy. Limitky materiálů, strojů a profesí jsou přílohou B 2. 2, B 2.3, a B 

2. 4 k této diplomové práci.  
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5.1.  Základní informace o zařízení staveniště 

5.1.1. Situace stavby 

Zařízení staveniště pro těžení a zajištění stavební jámy a hrubou spodní stavbu se 

umístí na parcelu 1765/3 a pro hrubou vrchní stavbu na parcely 1765/4 a 1765/1. Parcely 

jsou nepravidelného tvaru celkové výměry 3 952,16 m
2
. Zařízení staveniště bude sloužit 

jako zázemí pro pracovníky a pro potřeby stavby, dále pro uskladnění materiálů jejich 

přípravu apod. Pozemky pro zařízení staveniště se rozkládají mezi ulicemi Lomnického, 

Pod Děkankou a Dačického v intravilánu v obci Praha – Nusle v katastrálním území Nusle. 

Majitelem těchto parcel je sám investor. Okolní pozemky 1769/1, 3118, 3116, 3115, 3121, 

1765/2, 1770/1, 1765/1, 1765/3, 1765/4, 1770/7, 1775/2 jsou ve vlastnictví Městské části 

Praha – Nusle. Dotčené pozemky se pohybují v nadmořské výšce mezi 236 – 234 m. n. m. 

Zařízení staveniště bude sloužit jak pro objekt SO 02 – Administrativní budova, tak i pro 

další stavební objekty. 

5.1.2. Popis staveniště 

V současné době jsou pozemky pro zařízení staveniště a vybudování stavebních 

objektů zatravněné a nachází se na nich náletové dřeviny a stromy. Před vybudováním 

zařízení staveniště tedy musí dojít k vykácení a k likvidaci dřevin a dále k sejmutí ornice 

na celé ploše pozemků. Veškerá ornice bude z důvodu nedostatku prostoru v okolí objektu 

odvezena na skládku a pro sadové úpravy bude část ornice dovezena zpět. Také se provede 

vytyčení stavby a oplocení staveniště.  

Pro dodržování čistoty okolních komunikací v době výkopu stavební jámy na první 

kotevní úroveň, kdy budou nákladní automobily sjíždět přímo do stavební jámy, zde bude 

dodavatel používat mycí rampu, případně vysokotlaký čistič. V další fázi výstavby, kdy již 

není předpokládáno takové znečištění stavebních strojů, bude mycí rampa demontována a 

bude využíván pouze vysokotlaký čistič. 

5.1.3. Zabezpečení staveniště a zábory pro staveniště 

Oplocení celého staveniště bude provedeno z důvodu zajištění proti vstupu 

nepovolaných osob pomocí neprůhledného mobilního oplocení TOI TOI CITY výšky 2,0 

m z kovového trapézového plechu. Neprůhledné oplocení je zvoleno proto, aby se snížil 

únik nečistot a prachu ze staveniště do okolí. Šířka jednoho pole je 2 160 mm. Brány pro 
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vjezd a výjezd vozidel a pro vstup pracovníků jsou dvoukřídlé šířky 6,0 m a jsou 

uzamykatelné. Jednotlivé panely budou osazeny do betonových nosných patek. 

V nočních hodinách bude staveniště osvíceno pomocí halogenových svítidel o 

výkonu 1 000 W. Halogenová svítidla budou umístěna na dřevěných sloupcích nebo na 

věžovém jeřábu. Svítidla budou sloužit při práci v pozdějších odpoledních hodinách 

v zimních měsících a také ke snížení rizika krádeží nebo vniknutí nepovolaných osob na 

staveniště a k poničení stavebních strojů nebo prvků zařízení staveniště. Umístění oplocení 

a halogenových svítidel je znázorněno na výkresech zařízení staveniště. 

Během výstavby platí zákaz vstupu na staveniště pro nepovolané osoby. Přístup na 

staveniště mají povolen pouze oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, subdodavatelé, 

TDS, investor, koordinátor BOZP, atd.). Ostatní osoby se musí nahlásit osobě zodpovědné 

a pohybovat se po stavbě pouze v doprovodu takovéto osoby. Na branách oplocení jsou 

vyvěšeny tabule s upozorněními a nařízeními, které je nutné na staveništi dodržovat.   

 V době budování nových přípojek vedených komunikací, budou muset být 

provedeny dočasné zábory. Jedná se o zábory v ulicích Lomnického a Dačického v době 

provádění vodovodních přípojek, kanalizační přípojky, přípojky VN a STL plynovodní 

přípojky. V ulicích bude dočasně omezen provoz. Dočasný zábor bude proveden i v době 

provádění přeložky NN v ulici Dačického. Přeložka bude provedena ještě před 

vybudováním zařízení staveniště.  

5.1.4. Mezideponie  a deponie zeminy 

Pro zpětné zásypy objektu bude využita část zeminy vytěžené ze stavební jámy. Zbylá 

zemina bude odvezena na trvalou deponii. Zemina bude uložena na staveništi na dvou 

mezideponiích. Jedné umístěné na severozápadní straně staveniště u oplocení a druhé 

umístěné na jihozápadní straně pozemku mezi staveništní komunikací a zpevněnou 

plochou pro odstavení strojů.  

Ornice, která bude na konci výstavby potřebná k sadovým úpravám, bude prozatím 

odvezena na skládku a odtud poté přivezena podle potřeby.  

Vzdálenost skládky zeminy od staveniště je 6,9 km. Jedná se o recyklační centrum 

Revital Bohemia.  
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Obr. 5-1 Trasa do recyklačního střediska 

5.2.  Napojení na inženýrské sítě  
 

5.2.1. Stávající inženýrské sítě 

V ulicích Lomnického a Dačického vedou veškeré sítě, na které se nově budovaný 

objekt napojí. Pro stávající PRE vedení nízkého napětí bude vybudována přeložka, z 

důvodu, že vede přes dotčený pozemek výstavby. Stávající vedení bude na hranici 

pozemku ukončeno a nová trase povede okolo pozemku, dále ulicí Dačického, kde se 

napojí na stávající trasu.  

Navíc bude na severozápadní straně pozemku vybudována retenční nádrž a 

vsakovací objekt. Retenční nádrž je navržena na zachycování dešťové vody, aby nedošlo 

k zahlcení kanalizace v případě přívalových dešťů, a vsakovací objekt slouží k bezpečné 

likvidaci a návratu odčerpané podzemní vody do původního zeminového prostředí 

v blízkosti stavby. 

5.2.2. Napojení staveniště na inženýrské sítě a odvodnění staveniště 

a) Na elektrickou energii 

Napojení staveniště na elektrickou energii bude provedeno z elektrického rozvaděče 

umístěného na stávající budově garážových stání na jižní straně pod staveništěm. Kabel 

povede nad zemí v plastové chráničce. V místech křížení se staveništní komunikací 
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(ocelovými deskami) se kabel zakope do země a za komunikací se opět vyvede na terén.  

Za napojením ze stávající budovy za oplocením staveniště bude umístěn hlavní staveništní 

rozvaděč s měřením spotřeby elektrické energie. Další staveništní rozvaděč bude umístěn u 

buňkoviště, v objektu (u hrubé podzemní a nadzemní stavby), u schodišťové věže (zajištění 

stavební jámy a hrubá spodní stavba), u věžového jeřábu (u hrubé podzemní a nadzemní 

stavby). 

Trasy vedení elektrické energie jsou vyznačeny v jednotlivých výkresech zařízení 

staveniště. 

Zařízení staveniště pro hrubou spodní a hrubou vrchní stavbu  

 Kromě napojení ze stávající budovy garážových stání bude elektrická energie pro 

potřeby výstavby a zařízení staveniště zajištěna ještě z provizorní trafostanice, napojené na 

definitivní přípojku VN. Trafostanice bude umístěna ve východní části staveniště a po 

ukončení užívání bude zdemontována. Po napojení bude na staveništi zřízen dočasný 

zděný pilíř s elektroměrem. Po ukončení užívání bude pilíř zrušen. 

b) Na vodovod 

Napojení staveniště na rozvod vody bude z nově vybudované vodovodní přípojky. 

Napojení se provede ve vodoměrné šachtě, ve které bude umístěno měření spotřeby vody. 

Z vodoměrné šachty bude vedeno PE potrubí v době hrubé spodní stavby ukončené 

ventilem pro napojení hadice pro potřeby stavby. Pro hrubou vrchní stavbu bude PE 

potrubí protaženo pro napojení staveništních kontejnerů. Zhotovitel stavby musí s PVK, 

a.s. uzavřít předem Smlouvu o dodávce vody. 

V době provádění zajištění stavební jámy a hrubé spodní stavby bude pro napojení 

staveništních kontejnerů využívána odbočka z nově budované přípojky na severozápadní 

straně staveniště. Vedení bude uloženo v zemi. Tato nově vybudovaná přípojka bude 

později využívána jen pro druhý nově budovaný objekt bytového domu. Ve vodoměrné 

šachtě bude opět osazen vodoměr pro měření skutečné spotřeby vody.  

c) Odvod dešťové vody ze staveniště 

 Z důvodu vysoké hladiny podzemní vody, bude podzemní voda odčerpávána 

pomocí dvou čerpacích studen s kalovými čerpadly umístěných přímo v půdorysu nově 

budovaného objektu na severovýchodní a severozápadní straně. Odčerpávaná voda bude 

převedena přes uklidňovací a sedimentační nádrž a přes měření balastních vod do 
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kanalizační stoky nově vybudované přípojky v místě nově budované šachty na severní 

straně staveniště.  

Zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu: 

 Po dokončení hrubé spodní stavby bude čerpací studna na severozápadní straně 

zasypána, dojde ke zrušení uklidňovací a sedimentační nádrže a na severovýchodní straně 

se provede montáž trvalé čerpací studně. To zahrnuje osazení trvalé čerpací stanice a 

výtlačného PE potrubí. Z takto dokončené trvalé čerpací stanice bude voda odváděna do již 

zhotoveného vsakovacího objektu. 

 Voda bude do čerpacích studen v obou případech stahována pomocí drenážního 

potrubí DN 200 umístěného těsně pod základovou spárou ve spádu cca 2 % směrem 

k čerpacím studnám. Další drenáž bude umístěna kolem nově budovaného objektu pro 

odvádění mělce infiltrovaných vod. Napojení obvodové drenáže je stejné jako v případě 

čerpacích studní nejdříve do kanalizace a po dokončení vsakovacího objektu bude voda 

odváděna do něho.  

 Přesné zakreslení studní a drenáží je znázorněno ve výkresech zařízení staveniště. 

d) Odvod splašků ze staveniště 

Odvod splašků ze staveniště bude vyřešen pomocí fekálního tanku o objemu 9 m
3
, 

který bude umístěn pod sanitárním staveništním kontejnerem. Fekální tank se bude 

v pravidelných intervalech vyvážet. Dále bude k dispozici mobilní WC TOI TOI KLASIK 

o objemu 0,32 m
3
. Fekální tank i mobilní WC budou jednou týdně vyváženy 

specializovanou firmou.  

5.3.  Doprava  

Staveniště je u vjezdové i výjezdové brány opatřeno dopravním značením. U vjezdové 

brány je umístěna dopravní značka zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí „Vjezd povolen 

pouze vozidlům stavby“ a dopravní značka omezující rychlost na 10 km/h. Na výjezdové 

brány je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“ 

5.3.1. Mimostaveništní doprava 

Staveniště je pro nákladní automobily a stavební stroje přístupné nejlépe městským 

okruhem – Jižní spojkou, z které se nechá sjet na místní komunikace v městské části Praha 
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4, které mají dostatečné šířky i poloměry směrových oblouků. Konkrétně se jedná o ulice 

Budějovická a Na Pankráci.  

Pro odjezd ze staveniště je vhodné využít hlavní komunikace této městské části a 

to ulici 5. Května, která se již přímo výjezdem napojuje na městský okruh.  

Komunikace v okolí staveniště jsou obousměrné a doprava v nich nebude výrazně 

omezena. Stání v blízkosti staveniště bude z důvodu bezpečnosti a možnosti vjezdu na 

staveniště zakázáno v době od 7:00 do 16:00 hod v pracovní dny. 

V okolí staveniště bude umístěno dočasné značení, upozorňující na vjezd a výjezd 

vozidel stavby a zákaz stání.  

Blíže je mimostaveništní doprava popsána v kapitole 2. Koordinační situace stavby 

se širšími vztahy dopravních tras. 

 

Obr. 5-2 Doprava v okolí staveniště 

5.3.2. Vnitrostaveništní doprava 

a) Horizontální doprava 

V době provádění těžení hlavní stavební jámy a hrubé spodní stavby bude vjezd na 

staveniště z boční ulice, na kterou se sjíždí z ulice Pod Děkankou z jihozápadní strany. 

V době provádění hrubé vrchní stavby bude přístup na staveniště zajištěn ze severozápadní 

strany hlavním vjezdem z ulice Pod Děkankou.  

Šířka jednosměrné staveništní komunikace ze silničních panelů ležících na dusaném 

štěrku frakce 32/63 mm je 4,0 m a příčný sklon je 2 %. Délka staveništní komunikace je 

cca 60 m a pro hrubou vrchní stavbu cca 36 m. Hlavní vjezd je v obou případech opatřen 
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uzamykatelnou bránou šířky 6,0 m. Tyto příjezdové komunikace byly vybrány z důvodu 

nejsnazší průjezdnosti pro stavební stroje a z důvodu uspořádání zařízení staveniště. 

Výjezd bude v ulici Lomnického bránou šířky 6,0 m v době provádění hrubé vrchní stavby 

a v době provádění zajištění hlavní stavební jámy a hrubé spodní stavby bude výjezd 

v ulici Pod Děkankou. 

Vedle staveništní komunikace je v obou případech navržena manipulační zpevněná 

plocha. Na této ploše budou vykládány nebo v případě provádění zemních prací nakládány 

nákladní automobily.  

Horizontální doprava na staveništi bude zajišťována pomocí nákladního automobilu 

Tatra T158 a valníku Volvo. Pomocí nich bude odvážena zemina a přiváženy veškeré 

potřebné stavební materiály v průběhu provádění stavby.  

b) Vertikální doprava  

K vertikální dopravě strojů a materiálů bude v počátku výstavby (do montáže 

věžového jeřábu) využíván autojeřáb Liebherr LTM 1055/1. Bude sloužit k vykládání 

materiálů, přesunu materiálů a strojů do stavební jámy, k položení panelů zpevněných 

ploch a podobně. Po montáži věžového jeřábu Liebherr 100 LC bude vertikální doprava 

řešena právě tímto věžovým jeřábem. Bude sloužit jak k vykládání materiálů nebo jeho 

přemísťování, tak i například k betonáži pomocí bádie.  

Umístění věžového jeřábu bude přímo v půdoryse nově budovaného objektu. Jelikož 

není možné jeho umístění do míst jedné z výtahových šachet, bude umístěn v půdoryse 

objektu, kde se nachází pouze podzemní podlaží. Jeho založení se provede pomocí čtyř 

pilot a základové desky větší tloušťky, ke které se připojí kotevními šrouby. Ve stropních 

konstrukcích bude vynechán při betonáži rozšířený prostup. Jedná se o stropní konstrukci 

nad 3. PP, 2. PP a 1. PP.  

Vertikální doprava pracovníků bude vyřešena pomocí schodišťové věže Doka. Její 

umístění je znázorněno ve výkresech zařízení staveniště. Před osazením prefabrikovaných 

schodišťových ramen, bude věž zdemontována a pracovníci budou využívat k pohybu mezi 

jednotlivými podlažími tohoto schodiště.  

5.4.  Zařízení staveniště 

Využití stávajících objektů na tomto staveništi není možné, proto bude zázemí pro 

pracovníky vytvořeno ze staveništních kontejnerů od firmy TOI TOI. Staveništní 
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kontejnery jsou dimenzovány na maximální počet pracovníků, který se může na stavbě 

objevit při etapě hrubé stavby.  

Kontejnery jsou ukládány na zpevněné plochy vytvořené z dusaného štěrku frakce 

32/63 mm uloženého do geotextílie. V případě zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu 

jsou kontejnery ukládány i dva na sebe. V tomto případě je přístup do staveništního 

kontejneru zajištěný schodišťovou věží Alfix.  

Staveništní kontejnery budou napojeny na inženýrské sítě a to na elektrickou energii a 

vodovod. Splašková kanalizace bude řešena pomocí fekálního tanku pod sanitárním 

kontejnerem a pomocí mobilních wc. Fekální tank a mobilní WC budou pravidelně 1 × 

týdně vyváženy.   

5.4.1. Dimenzování staveništních kontejnerů 

 

V etapě hrubé stavby je uvažováno s maximálním počtem 27 pracovníků. Na toto 

množství pracovníků byly navrženy staveništní kontejnery. Plocha jednoho staveništního 

kontejneru je 15 m
2
, uvažovaná světlá výška je minimálně 2,3 m.  

Potřebný prostor pro stavbyvedoucího je v rozmezí 5 až 20 m
2
 a pro mistra 8 až 12 

m
2
. Z toho vyplývá, že pro potřeby vedení stavby budou navrženy dva staveništní 

kontejnery. 

Minimální prostor pro pracovníka smí být 1,25 m
2
. 

Potřebný počet staveništních kontejnerů pro pracovníky:  
27∗1,25

15
= 3 ks 

 Na každých 15 pracovníků musí být minimálně 1 umyvadlo. Na 20 osob minimálně 

1 sprchová kabina. Do 10 mužů musí být minimálně 1 záchodové sedadlo, pro 11 – 50 

mužů minimálně 2 záchodová sedadla. Pisoáry musí být minimálně ve stejném počtu jako 

záchodová sedadla.  

Potřebný počet umyvadel:     
27

15
= 2 ks 

Potřebný počet sprchových kabin:    
27

20
= 2 ks 

Potřebný počet záchodových sedadel:   2 ks 

Potřebný počet sanitárních staveništních kontejnerů: 1 ks  
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5.4.2. Provozní zařízení staveniště 

Provozní zařízení staveniště se skládá z mobilního oplocení, kanceláří, skladů, 

skládek, staveništní komunikace, odstavné plochy pro stroje a z energetických zdrojů a 

rozvodů.  

5.4.2.1. Neprůhledné mobilní oplocení TOI TOI City 

 

Neprůhledné mobilní oplocení je navrženo výšky 2,0 m. Jeho umístění je okolo 

celého staveniště podle výkresů zařízení staveniště. Při všech etapách výstavby jsou 

navrženy dvě uzamykatelné brány šířky 6,0 m. Neprůhledné oplocení snižuje únik prachu a 

nečistot ze staveniště a také zamezuje pohledu na stavbu. Jednotlivé panely jsou mezi 

sebou spojeny pomocí bezpečnostních svorek. Panely oplocení jsou osazeny v betonových 

nosných patkách. Celková délka oplocení je 328,16 m. Celkem bude použito 152 polí 

oplocení.  

 

Obr. 5-3 Neprůhledné mobilní oplocení TOI TOI City 

Technické parametry: 

Rám:    horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 

Výplň rámu:   kovový trapézový plech 

Průměr trubky:  42 mm vertikálně 

Rozměr pole:   2 160 × 1 980 mm 

Hmotnost:   26,5 kg 
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Obr. 5-4 Betonová patka 

5.4.2.2. Kancelář, šatna TOI TOI BK1 

 

Podle dimenzování na maximální počty pracovníků byly navrženy dva kancelářské 

kontejnery pro stavbyvedoucí a mistry a tři kontejnery využívané pracovníky jako šatny. 

Celkem bude na stavbě použito pět kontejnerů tohoto typu.  

Vnitřní vybavení: 

– 1 × elektrické topidlo 

– 3 × elektrická zásuvka 

– okno s plastovou žaluzií 

Technická data: 

– Šířka:  2 438 mm 

– Délka:  6 058 mm 

– Výška:  2 800 mm 

– El. přípojka:  380 V/32 A 

 

 

Obr. 5-6 Půdorys kontejneru TOI TOI BK1 

Obr. 5-5 Kontejner TOI TOI BK1 
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5.4.2.3. Skladový kontejner LK1 

Ve skladovém kontejneru bude umístěno drobné elektrické a ruční nářadí, případně 

drobný materiál nebo sypký pytlovaný materiál. Toto nářadí a materiál, zde budou 

umístěny v době, kdy nebudou využívány nebo vždy po konci pracovní doby.  

Technická data: 

– Šířka:  2 438 mm 

– Délka:  6 058 mm 

– Výška:  2 591 mm 

 

 

Obr. 5-7 Skladový kontejner TOI TOI LK1 

Vstupní dveře jsou na celou šířku kontejneru a jsou uzamykatelné. 

 

Obr. 5-8 Půdorys kontejneru TOI TOI LK1 

5.4.2.4. Skládky 

Skladovací plochy budou umístěny přímo v půdoryse objektu. Toto řešení musí být 

využito z důvodu malého prostoru v okolí nově budovaného objektu. Skládky budou 

umístěné na základové desce a později na monolitických železobetonových konstrukcích. 
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Zásobování stavby bude tedy probíhat průběžně v termínech co nejbližších těm, ve kterých 

dojde k zabudování daného materiálu do konstrukce. Drobný materiál může být 

skladovaný i ve skladovacím kontejneru. Skládky jsou umístěny v dosahu 

samostavitelného věžového jeřábu. Umístěním skladovacích ploch do půdorysu nově 

budovaného objektu jsou splněny požadavky na uskladnění materiálu na pevné, rovné a 

suché ploše.  

Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem. Keramické 

tvarovky, ocelové pruty a armokoše, bednící a pažící prvky budou skladovány přímo na 

ploše nově budovaného objektu. Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat 

pouze do výše 1,5 m, při mechanizovaném skladování do výše 3 m. Kusový materiál 

pravidelných tvarů smí být skladován ručně jen do výše 2 m, při mechanizovaném 

skladování až do výše 4 m. Po celou dobu skladování musí být materiál uložen tak, aby 

byla zajištěna jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace a nedocházelo k jeho poškození.  

5.4.2.5. Staveništní komunikace a zpevněné plochy pro pojezdy strojů 

Staveništní komunikace a zpevněné plochy pro pojezdy strojů jsou zřízeny 

z prefabrikovaných silničních panelů IZD 2 000 × 1 000 × 150 mm. Panely jsou uloženy 

na zhutněném stěrku frakce 32/63 mm. Tato zhutněná plocha je tl. 150 mm a je uložena 

na geotextílii. Délka staveništní komunikace v době provádění zajištění stavební jámy a 

hrubé spodní stavby je cca 60 m. Tato komunikace bude poté rozebrána a zřízena 

komunikace nová délky cca 36 m. Zpevněná plocha pro pojezdy strojů je potřebná ve fázi 

provádění zajištění hlavní stavební jámy podzemními stěnami. Tyto zpevněné plochy 

budou složit pro pojezd drapákové soupravy. Celková plocha je 642,12 m
2
. Tato plocha 

bude po dokončení podzemních stěn demontována.  

Silniční panely jsou opatřeny manipulačními oky pro možnost manipulovat s nimi. 

Osazení proběhne autojeřábem Liebherr LTM 1055/1.  

 

Obr. 5-9 Prefabrikovaný silniční panel IZD 2,0 × 1,0 × 0,15 
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Technické parametry: 

Délka:    2 000 mm 

Šířka:    1 000 mm 

Výška:    150 mm 

Objem betonu:  0,3 m
3
/ks 

Hmotnost:   750 kg/ks 

5.4.2.6. Manipulační plocha, zpevněná plocha pro odstavení strojů a 

sjízdné rampy 

Zpevněná plocha pro odstavení strojů bude využívána pouze do doby, než se začne 

s výstavbou sousedního objektu bytového domu. Poté bude tato plocha odstraněna. Její 

odstranění tedy proběhne po dokončení hrubé spodní stavby.  

Manipulační plocha je navržená po celou dobu výstavby hrubé stavby. Manipulační 

plocha je zde důležitá z důvodu, že na této ploše budou vykládány nákladní automobily 

pomocí autojeřábů nebo věžového jeřábu a materiál nebo stroje z nich umisťovány přímo 

do půdorysu objektu. Manipulační plocha je přístupná ze staveništní komunikace. Je 

provedena jako její rozšíření v určité části.  

Sjízdná rampa do stavební jámy bude pouze na první kotevní úroveň a poté bude 

odtěžena. Další rampy budou zřízeny na dně stavební jámy k možnosti pohybu mezi 

jednotlivými výškovými úrovněmi základové spáry.  

Veškeré tyto plochy jsou zřízeny s dusaného kameniva frakce 32/63 mm v tloušťce 

150 mm. 

5.4.2.7. Staveništní rozvaděče 

 

Hlavní staveništní rozvaděč s elektroměrem NGS 53 40 103.01 bude umístěn za 

napojením ze stávajícího elektrického rozvaděče na budově garáží hned za oplocením 

staveniště. Zde bude řešeno měření spotřeby elektrické energie. 

Technická data: 

– 1 × zásuvka 32A, 400V 5p 

– 1 × zásuvka 16A, 400V 5p 

– 4 × zásuvky s ochranným kolíkem 16 A, 230 V 

– 1 × hlavní vypínač 63A 3p 

– 1 × hlavní jistič 40 A 3p 
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– 1 × proudový chránič 40 A/0,03/4p 

– 1 × jistič char. C 32 A 3p 

– 1 × jistič char. C 16 A 3p 

– 2 × jističe char. B 16 A 1p 

 

 

 

Ostatní staveništní rozvaděče bez elektroměru SR4 budou umístěny u staveništních 

kontejnerů, u věžového jeřábu, v blízkosti schodišťové věže nebo v půdorysu objektu 

v jednotlivých podlažích.  

5.4.2.8. Halogenové svítidlo PANLUX  

 

Halogenová svítidla budou umístěna na dřevěných sloupech nebo na věžovém 

jeřábu. Budou osvětlovat prostor staveniště v zemních měsících nebo nočních hodinách pro 

snížení rizika krádeže. Budou osvětlovat vjezd na staveniště, prostor pro odstavení strojů, 

prostor před staveništními kontejnery a prostor před schodišťovou věží.  

Technická data: 

Maximální výkon: 1000 W 

Počet:   5 ks 

 

 

5.4.2.9. Plastový kontejner na komunální odpad 

Na komunální odpad budou na staveništi umístěny dva kontejnery, každý o objemu 

1 100 l. Rozměry kontejneru jsou 1 375 × 1 075 × 1 470 mm. 

 

Obr. 5-10 Hlavní staveništní 

rozvaděč NGS 53 40 103.01 

Obr. 5-11 halogenové svítidlo 

Panlux 
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Obr. 5-12 Kontejner na komunální odpad 

5.4.2.10. Kontejner na stavební odpad 

Kontejner bude sloužit na odvoz vybouraného železobetonu, zbytků dřeva, tvárnic 

apod. a bude na staveniště přistaven jen v době potřeby. Jeho umístění bude vždy na 

zpevněné manipulační ploše. Objem kontejneru je 6,0 m
3
. Jeho přistavení i odvoz zajistí 

pronajímatel. 

 

Obr. 5-13 Kontejner na komunální odpad 

5.4.2.11. Úprava podzemní vody na staveništi 

Než dojde k provedení trvalé čerpací studny a jejímu napojení přímo do 

vsakovacího objektu, bude podzemní voda ze staveniště odčerpávána do kanalizace. Před 

jejím vypuštěním do kanalizace musí dojít k její úpravě. Úprava podzemní vody se 

provede uklidňovací nádrží, která sníží energii toku vody, dále přes sedimentační nádrž 

s horizontálním průtokem, ta zachytí znečištěnou vodu a separuje hrubé nečistoty jako 

písek, štěrk apod. Poslední součástí před napojením na kanalizační šachtu je měření 

balastních vod. To slouží k informaci o obsahu balastních vod v odčerpávané vodě.  

5.4.2.12. Značení na staveništi 

Na uzamykatelných branách bude umístěná bezpečnostní tabule, která bude 

obsahovat zákazové, příkazové a výstražné značení. Konkrétně se bude jednat o značení 

zákazu vstupu nepovolaným osobám, o příkaz používání OOPP a o upozornění na 
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nebezpečí úrazu. Tabule bude také obsahovat informace o zhotoviteli stavby a jeho 

kontakt.  

 

Obr. 5-14 Bezpečnostní tabule 

V době, kdy bude probíhat výkop hlavní stavební jámy, bude na dobře viditelných 

místech na staveništi umístěno výstražné značení „Pozor výkop“.  

Po umístění věžového jeřábu na staveniště, se označí jeho pracovní prostor pomocí 

výstražné tabule. Pracovní prostor věžového jeřábu musí být před započetím prací 

věžového jeřábu vymezen. Pracovní prostor se vymezí tak, aby se zabránilo riziku 

ohrožení osob nebo majetku. Zakázaný pracovní prostor jeřábu je vyznačen na výkresech 

zařízení staveniště. 

 

Obr. 5-15 Značení na staveništi 

Staveništní rozvaděče budou označeny bezpečností tabulí s výstrahou „Pozor, 

elektrické zařízení“, příkazem vypnutí v nebezpečí. Ve staveništních kontejnerech, ve 

kterých budou umístěné lékárničky a další zdravotní prostředky budou označeny pomocí 

informativní tabule. Stejně jako skříňka, ve které se lékárnička nachází. Dále budou 
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příslušné staveništní kontejnery označeny informativními tabulemi „Ohlašovna úrazů a 

požárů“, „Přenosný hasicí přístroj“ a přehledem čísel tísňového volání.  

 

 

Obr. 5-16 Značení na staveništi 2 

5.4.3. Sociální a hygienické zařízení staveniště 

Sociální a hygienické zázemí je určené pro pracovníky stavby. Jedná se o šatny, 

WC, umyvadla a sprchy.  

5.4.3.1. Sanitární kontejner SK1 

Podle provedeného dimenzování vystačí na maximální počet pracovníků jeden 

sanitární kontejner tohoto typu.  

Vnitřní vybavení: 

– 2 × elektrické topidlo 

– 2 × sprchová kabina 

– 3 × umývadlo 

– 2 × pisoár 

– 2 × toaleta 

– 1 × boiler 200 litrů 

 

 

Technická data: 

– Šířka:  2 438 mm 

– Délka:  6 058 mm 

Obr. 5-17 Sanitární kontejner TOI TOI SK1  
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– Výška:  2 800 mm 

– El. přípojka:  380 V/32 A 

– Přívod vody: 3/4" 

– Odpad:  potrubí DN 100 

 

Obr. 5-18 Půdorys sanitárního kontejneru TOI TOI SK1 

Sanitární kontejner nebude připojen ke kanalizaci, ale bude umístěn na fekálním 

tanku o objemu 9 m
3
, kam budou svedeny odpady. Fekální tank bude 1 × týdně vyvážen. 

5.4.3.2. Fekální tank TOI TOI 

Objem fekálního tanku je 9 m
3
. Bude v pravidelných intervalech vyvážen. Vstup do 

sanitárního kontejneru bude opatřen schůdky pro překonání výšky fekálního tanku. Na 

staveništi bude umístěn jeden fekální tank. Rozměry fekálního tanku jsou shodné 

s rozměry staveništního kontejneru 6 085 × 2 438 mm. 

 

Obr. 5-19 Fekální tank TOI TOI 
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5.4.3.3. Mobilní WC toaleta TOI TOI Fresh 

Mobilní toaleta bude na staveništi po celou dobu výstavby.  

Technická data: 

Šířka:   1 200 mm 

Hloubka:  1 200 mm 

Výška:   2 300 mm 

Hmotnost:  82 kg 

Fekální nádrž:  250 l 

 

Obr. 5-20 Mobilní WC TOI TOI Fresh 

5.4.4. Výrobní zařízení staveniště 

5.4.4.1. Výrobna směsi pro podzemní stěny 

Při provádění podzemních stěn musí být vybudována výrobna bentonitové 

suspenze. Tato výrobna slouží kromě výroby, také k čištění a skladování bentonitové 

suspenze pro potřeby těžení podzemních stěn. Veškeré úkony s výrobnou směsi (zřízení, 

provoz, odstranění) jsou v režii specializované společnosti na zakládání staveb. Stejně tak 

si tato společnost stanoví požadavky na příkon elektrické energie, přívod vody a nutné 

rozměry a povrch zpevněných ploch. Míchací centrum bude umístěno uvnitř půdorysu 

plánovaného objektu a před začátkem těžby stavební jámy bude demontováno. 
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Obr. 5-21 Míchací centrum bentonitové směsi 

5.4.4.2. Montážní plocha  

Příprava armokošů pro podzemní stěny případně příprava další výztuže do 

železobetonových monolitických konstrukcí bude probíhat na montážní ploše. Montážní 

plocha je zpevněna dusaným štěrkem frakce 32/63 mm. Zpevněná plocha se nachází na 

jižní straně staveniště. Před prováděním hrubé vrchní stavby již bude montážní plocha 

zrušena. Montážní plocha má velikost 288,82 m
2
.  

5.5.  Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní 

provoz 

 Výpočet max. příkonu se stanoví ze spotřeby elektrické energie. Staveništní 

přípojky se nadimenzují na níže vypočtenou hodnotu. Příkon elektrické energie nesmí tuto 

hodnotu přesáhnout.  

Stavební stroj 
Štítkový příkon 

[KW] 

Počet 

kusů 

Celkový 

příkon [KW] 

Věžový jeřáb LIEBHERR 100 LC 37 1 37 

Stavební míchačka Atika Profi 145 0,7 1 0,7 

Ponorný vibrátor PERLES CMP 2 2 4 

Kalové čerpadlo HCP 80ASH22.2 2,2 2 4,4 

Míchadlo EXTOL MX 1200 P 1,2 2 2,4 

Svářecí invertor KITin 165 5,3 1 5,3 

Úhlová bruska DeWALT DWE494 2,2 3 6,6 

Kombinované kladivo Bosch GBH 3 

– 28 DRE Professional 
0,8 2 1,6 

Okružní pila DeWALT DWE576K 1,6 1 1,6 

Vysokotlaký čistič WAP  3,3 1 3,3 

Pila stolová Battipav expert 700  4 1 4 
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Instalovaný výkon elektromotorů na staveništi P1 71,60 

Potřebný příkon vnitřních prostor 
Příkon 

[KW] 

Počet kusů, 

m
2 

Celkový 

příkon [KW] 

Vnitřní osvětlení objektu 0,006 1 180 [m
2
] 7,08 

Kancelář stavbyvedoucího 2,072 2 4,144 

Šatny pracovníků 2,072 3 6,216 

Umývárna s WC a zásobníkovým 

ohřívačem vody 
6,272 1 6,272 

Sklad 0,072 1 0,072 

Instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor P2 23,784 

Osvětlení vnějších prostor 
Příkon osvětlení 

[KW] 

Počet 

kusů 

Celkový 

příkon [KW] 

Venkovní halogenové svítidlo 1 4 4 

Instalovaný výkon vnějšího osvětlení P3 4 

 

Celkový příkon elektrické energie: 

S= 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (1,0 ∗ 𝑃1)2 

S= 1,1*√(0,5 ∗ 71,6 + 0,8 ∗ 23,784 + 4)2 + (1,0 ∗ 71,6)2 = 101,93 kW 

Předpokládaný maximální příkon je 102 kW. 

Použité koeficienty: koeficient ztráty ve vedení – 1,1 

   koeficient současnosti el motorů – 0,5 

   koeficient současnosti vnitřního osvětlení – 0,8 

   koeficient současnosti vnějšího osvětlení – 1,0 

5.6.  Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 

Výpočet maximální potřeby vody se skládá z vody pro provozní účely, technologické 

účely a účely hygienické. Největší množství vody je na tomto staveništi spotřebováno na 

provozní účely konkrétně na ošetřování betonových konstrukcí. Podle souhrnné potřeby 

vody se nadimenzuje staveništní přípojka. 

A- Voda pro provozní účely 

Potřeba vody pro Měrná 

jednotka 

Množství 

mj. 

Střední norma 

[l]  

Potřebné 

množství vody [l] 

Ošetřování betonových 

konstrukcí 
m

2
 2 360 7 14 678 
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Výroba malty a 

ošetřování mísících zař. 
m

3
 2 220 440 

MEZISOUČET A  15 118 

B- Voda pro hygienické a sociální účely 

Potřeba vody pro Měrná 

jednotka 

Množství 

mj. 

Střední norma 

[l]  

Potřebné 

množství vody [l]   

Hygienické potřeby 1 prac. 27 40 1 080 

Sprchování 1 prac. 27 45 1 215 

MEZISOUČET B 2 295 

C- Voda pro technologické účely 

Potřeba vody pro Měrná 

jednotka 

Množství 

mj. 

Střední norma 

[l] 

Potřebné 

množství vody [l] 

Mytí strojů  1 stroj 4 1 000 4 000 

MEZISOUČET C 4 000 

 

Sekundová spotřeba vody: 

Qn= 
𝛴𝑃𝑛∗𝑘𝑛

𝑡∗3600
 = 

𝐴∗1,5+𝐵∗2,7+𝐶∗2,0

8∗3600
 

Qn=
15 118∗1,5+2 295∗2,7+4 000∗2,0

8∗3 600
 = 1,28 l/s  

Qn – sekundová spotřeba vody 

Pn – spotřeba vody za časovou jednotku 

kn – koeficient nerovnoměrnosti  

1,5 – Vlastní stavební práce 

     2,7 – Potřeby hygieny a životních potřeb  

     2,0 – Dopravní hospodářství 

t – doba odběru v časových jednotkách 

Spotřeba vody Q 

[l/s] 
0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 18,00 

Jmenovitá světlost 

v “ 
1/2 3/4 1 

1 

1/4 

1 

1/2 
2 2 1/2 3 4 5 

Jmenovitá světlost 

v mm 
15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
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Z výpočtu sekundové spotřeby vody vyplývá, že pro zařízení staveniště bude 

navržená přípojka o jmenovité světlosti 40 mm, což odpovídá maximální spotřebě vody 1,6 

l/s.  

V okolí staveniště se nachází podzemní vodovodní hydrant cca 15 m od staveniště 

na křižovatce mezi ulicemi Lomnického a Dačického a druhý na ulici Dačického. Není 

tedy nutné počítat spotřebu vody pro požární účely. 

5.7.  Stanovení podmínek pro provádění stavy z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví  

Bytový dům bude realizován podle schválené projektové dokumentace a 

technologických předpisů. Na tuto stavbu bude vypracován plán BOZP, který stanovuje 

bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro tuto stavbu a jeho plnění a 

dodržování by mělo být ve fázi výstavby závazné pro všechny dodavatele, jejich 

zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Zhotovitel bude v závislosti na 

ukončených výběrových řízeních poskytovat koordinátorovi BOZP informace o 

dodavatelích a ten aktualizuje jejich seznam, který bude přílohou plánu BOZP. Základní 

informování dodavatelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi bude 

provádět koordinátor na vstupních jednáních při zahájení činnosti dodavatele na staveništi. 

Seznámení s plánem BOZP dodavatel potvrdí podpisem v záznamu, který bude přílohou 

plánu BOZP. Plán BOZP bude přístupný na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího. 

Staveništní brány budou mimo pracovní dobu uzamykány, aby se zabránilo vstupu 

nepovolaných osob. Dále bude staveniště na branách a staveništních kontejnerech opatřeno 

bezpečnostními a informativními tabulemi. Jedná se o kontejnery, v kterých se nachází 

lékárničky a hasicí přístroje. Také v nich bude umístěn seznam čísel tísňového volání. 

Staveništní rozvaděče budou též označeny bezpečnostními tabulemi.  

Všechny osoby, které se budou pohybovat na staveništi, se budou řídit těmito právními 

předpisy: 

– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

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

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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 – Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 

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

prostředí 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Všechny osoby pohybující se na staveniště budou tyto předpisy dodržovat. Pracovníci 

budou proškoleni z bezpečnosti práce, a také budou vybaveni vhodnými OOPP 

odpovídajícími ohrožení, které z provádění prací vyplývá. Všichni pracovnicí budou nosit 

ochranné přilby a reflexní vesty. Pracovnicí budou vybaveni vhodným pracovním 

oblečením a obuví. Dále budou všichni pracovníci seznámeni s umístěním hlavních 

uzávěrů na staveništi.  

Stavební stroje, mechanismy a nářadí používané na staveništi se budou v pravidelných 

intervalech kontrolovat. 

5.8.  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  

Odvoz přebytečné zeminy, nevyužitelného odpadu a zbytky nevyužitého materiálu ze 

stavební činnosti budou ukládány do nákladních automobilů respektive kontejnerů a 

odváženy na určené řízené skládky. Stavební odpad, který je možno opětovně využít, bude 

nabídnut recyklačnímu pracovišti Revital Bohemia vzdálenému 6,9 km od staveniště.  

Ze stavebního odpadu budou zvlášť odděleny hmoty mající charakter nebezpečného 

odpadu. Tyto odpady budou likvidovány oprávněnou firmou. 

S vybouraným a nepoužitým materiálem bude nakládáno v souladu se zákon č. 

185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů + novela zákona č. 

297/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. 

Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci stavby potvrzení o uložení odpadů ze stavební 

činnosti. 

Na staveništi bude po celou dobu výstavby udržován pořádek a čistota. 
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Dále budou dodržovány maximální limity hluku a vibrací vyhláškou č. 272/2011 Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stroje používané na stavbě, 

budou opatřené úkapovými vanami, aby nedocházelo k úniku olejů a jiných látek. Každé 

vozidlo i staveniště bude vybaveno univerzální havarijní soupravou, která v případě úniku 

kapaliny zabrání kontaminaci půdy a možnému průsaku do spodních vod. 

Odpady: 

Číslo Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Likvidace 

Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 

1 01 04 09 Odpadní písek a jíl Ostatní odpad Recyklace 

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

2 03 01 05 

Piliny, hobliny, odřezky, 

dřevo, dřevotřískové 

desky a dýhy 

Ostatní odpad 
Uložení na řízené 

skládce 

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 

3 12 01 13 Odpady ze svařování Ostatní odpad 
Uložení na řízené 

skládce 

Odpady olejů a odpady kapalných paliv 

4 13 01 
Odpadní hydraulické 

oleje 

Nebezpečný 

odpad 
Sběrný dvůr 

5 13 02 
Odpadní motorové, 

převodové a mazací oleje 

Nebezpečný 

odpad 
Sběrný dvůr 

6 13 07 01 
Topný olej a motorová 

nafta 

Nebezpečný 

odpad 
Sběrný dvůr 

7 13 07 02 Motorový benzín 
Nebezpečný 

odpad 
Sběrný dvůr 

Odpadní obaly; Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

8 15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
Ostatní odpad Spalovna 

9 15 01 02 Plastové obaly Ostatní odpad Spalovna 

10 15 01 06 Směsné obaly Ostatní odpad Spalovna 

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

11 17 01 01 Beton Ostatní odpad Recyklace 

12 17 01 07 

Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel a 

keramických výrobků 

Ostatní odpad Recyklace 

13 17 01 02 Cihly Ostatní odpad Recyklace 

14 17 02 01 Dřevo Ostatní odpad Recyklace 

15 17 04 05 Železo a ocel Ostatní odpad Recyklace 

16 17 04 11 
Kabely neuvedené pod 

číslem 17 04 10 
Ostatní odpad 

Uložení na řízené 

skládce 

17 17 05 01 Zemina Ostatní odpad Recyklace 

Komunální odpady 
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18 20 01 01 Papír a lepenka Ostatní odpad Spalovna 

19 20 01 02 Sklo Ostatní odpad 
Uložení na řízené 

skládce 

20 20 01 39 Plasty Ostatní odpad 
Uložení na řízené 

skládce 

21 20 01 40 Kovy Ostatní odpad 
Uložení na řízené 

skládce 

22 20 02 02 Zemina a kameny Ostatní odpad Recyklace 

23 20 03 01 Směsný komunální odpad Ostatní odpad Spalovna 

 

5.9.  Lhůty výstavby 

Odstranění dřevin + sejmutí ornice: 4. 2. 2019 – 12. 2. 2019 

Vybudování zařízení staveniště: 13. 2. 2019 – 18. 2. 2019 

Před vybudováním zařízení staveniště musí dojít k vykácení náletových dřevin, 

stromů a k jejich likvidaci a dále k sejmutí ornice na celé ploše pozemku a k jejímu odvozu 

na skládku. Provede se staveništní přípojka vody, která je vedena v zemi. Zřídí se oplocení 

staveniště a zpevněné plochy. Poté se již ustaví staveništní buňky.  

Likvidace zařízení staveniště: 11. 11. 2021 

 Za likvidaci staveniště je opět zodpovědný dodavatel stavby. Likvidace staveniště 

musí proběhnout v předem dohodnutém termínu, který je uvedený ve smlouvě o dílo. 

Staveniště musí být uvedeno do původního stavu.  

5.10. Náklady na zařízení staveniště 

Náklady na zařízení staveniště jsou uvažovány procentuální částkou z celkové ceny 

vypočtené v programu BUILDpower S. Vzhledem k nutnosti přesouvání kapacit zařízení 

staveniště, zakládání věžového jeřábu na pilotách a základové desce, zřízení provizorní 

trafostanice a poměrně dlouhé časové náročnosti výstavby uvažuji i přes vysokou cenu 

hrubé stavby s 2,5 % z celkové částky hrubé stavby a samostatným přibližným oceněním 

montáže a demontáže věžového jeřábu. Částka za věžový jeřáb je v rozpočtu zahrnuta 

v položce přípravné a průzkumné služby či práce. 

5.10.1.  Výpočet přibližné ceny věžového jeřábu 

Doprava:      2 × 35 000 Kč 

Montáž jeřábu včetně revize:    345 000 Kč 
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Demontáž jeřábu:     320 000 Kč 

Pilotové založení jeřábu:    185 000 Kč 

ŽB základ jeřábu:     20 000 Kč 

Celková cena za dopravu, založení, montáž a demontáž věžového jeřábu Liebherr 100 LC 

je       940 000 Kč  
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Navržené stroje  

Veškeré stavební stroje a mechanismy uvedené v této kapitole jsou nutné k provedení 

prací na technologické etapě hrubé stavby. Všechny navržené stroje a mechanismy umožní 

provést tuto etapu v požadovaném čase, kvalitě a s vynaložením přiměřených finančních 

prostředků. 

6.1.  Zemní práce 

6.1.1. Pásový dozer Caterpillar D6T XL 

Pásový dozer bude sloužit na staveništi k sejmutí ornice v tl. 200 mm o celkové 

kubatuře 790,43 m
3
. Dále bude využit k rozhrnutí a urovnání stěrkových vrstev. Dozer 

bude používat radlici typu SU – Blade. Na staveniště bude pásový dozer dopraven pomocí 

tahače s podvalníkem. 

Doba nasazení: 11. 2. 2019 – 12. 2. 2019 

   21. 1. 2020  

 

Obr. 6-1 Pásový dozer Caterpillar D6T XL - rozměry 

Technické parametry: 

Výkon motoru:   190 kW 

Max. rychlost pojezdu (vpřed/vzad): 11,3/14,4 km/h 

Provozní hmotnost:   20 985 kg 

Přepravní hmotnost:   17 753 kg 

Šířka radlice:    3 260 mm 

Objem radlice:   5,31 m
3
 

Rozměry: 

Rozchod pásů:   1 880 mm 
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Šířka dozer:    2 590 mm 

Výška dozeru:    3 185 mm 

Délka pásu ve styku s terénem: 2 860 mm 

Délka dozeru:    4 250 mm 

  délka radlice:  1 068 mm 

  celková délka:  5 318 mm 

  délka rozrývače: 1 395 mm 

6.1.2. Kolové rýpadlo Caterpillar M318F 

Kolové rýpadlo bude na staveništi sloužit k realizaci všech výkopových prací. 

Jedná se především o výkop hlavní stavební jámy ve všech výškových úrovních a dále o 

výkop rýhy pro vodící zídky. Rýpadlo bude disponovat jednodílným výložníkem s délkou 

násady 2 400 mm.  Na staveniště se kolové rýpadlo dopraví samostatně. 

Doba nasazení: 21. 2. 2019 – 25. 2. 2019 

   27. 8. 2019 – 19. 12. 2019 

 

 

Technické parametry: 

Výkon motoru:    129,4 kW 

Tažná síla:     103 kN 

Maximální rychlost otoče:   9,7 ot/min 

Maximální rychlost:    35 km/h 

Provozní hmotnost:    16 930 kg 

Přepravní výška:    3 320 mm 

Přepravní délka:    8 460 mm 
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Celková šířka stroje:    2 550 mm 

 Šířka s opěrnými nohami na zemi: 3 680 mm 

Objem lopaty:     0,91 m
3
 

Šířka lopaty:     1 200 mm 

Obr. 6-2 Kolové rýpadlo Caterpillar M318F 

 

Obr. 6-3 Kolové rýpadlo Caterpillar M318F - rozměry 

 

Obr. 6-4 Kolové rýpadlo Caterpillar M318F - dosahy 

 

 



100 

 

Pracovní dosahy: 

Výška hloubení:  9 140 mm 

Výklopná výška:  6 110 mm 

Hloubkový dosah:  5 690 mm 

Dosah v úrovni terénu: 8 995 mm 

Síla lopaty:   114 kN 

Síla násady:   77 kN 

 Maximální hloubka mezi dvěma pracovními úrovněmi je 5,0 m. Jak je vidět na obr. 

6 – 4 dosahy kolového rýpadla, tak na tuto max. hloubku dosahu rýpadlo vyhoví. Stejně 

tak vyhoví i na výškovou úroveň pro dokopání zbylé zeminy předchozí úrovně. Dosah 

v úrovni terénu nemusí být ověřován. Rýpadlo se může pohybovat po celém půdoryse.  

6.1.3. Kolový nakladač Caterpillar 908M 

Kolový nakladač bude při etapě hrubé stavby využit pro naložení sejmuté ornice 

pásovým dozerem, dále pro naložení vývrtu z pilot, zápor a zemních kotev na nákladní 

automobily. Také bude využit na nakládání zeminy pří těžení hlavní stavební jámy na 

první kotevní úroveň. Kolový nakladač bude opatřen univerzálním typem lopaty. Na 

staveniště se dopraví samostatně. 

Doba nasazení: 12. 2. 2019 – 14. 2. 2019 

   27. 8. 2019 – 5. 9. 2019 

   6. 9. 2019 – 7. 11. 2019 

   30. 12. 2019 – 21. 1. 2020 

 

Obr. 6-5 Kolový nakladač Caterpillar 908M 
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Technické parametry: 

Výkon motoru:  58 kW 

Objem lopaty:   1,1 m
3 

Šířka lopaty:   2 060 mm 

Provozní hmotnost:  6,5 t 

Jmenovitá nosnost:  2 500 kg 

Vylamovací síla lopaty: 61 kN 

 

 

Obr. 6-6 Kolový nakladač Caterpillar 908M - rozměry 

Rozměry: 

Výška:     2 650 mm 

Rozvor kol:    2 170 mm 

Celková délka s lopatou:  5 630 mm 

Dosah při max. výklopné výšce: 770 mm 

Max. výklopná výška:  2 620 mm 

Hloubkový dosah:   101 mm 

Max. výška při nabíráni do lopaty: 3 215 mm 

Šířka stroje:    1 985 mm 

Šířka přes lopatu:   2 080 mm 

Výklopná výška:   2 540 mm 
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6.1.4. Nákladní automobil Tatra T 158 6 × 6 třístranný sklápěč 

 

Nákladní automonil bude využit na odvoz veškeré zeminy vzniklé během výstavby 

etapy hrubé stavby na mazideponii a na skládku. Také bude využit pro dovoz sypkého 

materiálu zejména drceného kameniva.  

Doba nasazení: 11. 2. 2019 – 21. 2. 2020 

 

Obr. 6-7 Nákladní automobil Tatra T 158 6 × 6 třístranný sklápěč 

Technické parametry: 

Výkon motoru:   300 kW 

Celková hmotnost:   30 000 kg 

Max. zatížení přední  nápravy: 9 000 kg 

Pohotovostní hmotnost:  9 800 kg 

Max zatížení zadních náprav: 2 x 11 500 kg 

Užitečné zatížení:   25 500 kg 

Max. rychlost:    85 km/h 

Objem korby:    12 m
3
 

Typ korby:    třístranný sklápěč s výškou bočnic 1,1 m 
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Obr. 6-8 Nákladní automobil Tatra T 158 6 × 6 třístranný sklápěč - rozměry 

Rozměry: 

Šířka:  2 550 mm 

Délka:  7 760 mm 

Výška:  3 240 mm  

Rozvor kol: 3 440 + 1 320 mm 

6.1.5. Drapáková souprava Liebherr HS 855 HD Litronic 

Tento lanový jeřáb Liebherr HS 855 HD s lanovým drapákem Stein K 510 bude 

využit na hloubení rýh pro podzemní stěny. Tato souprava bude dovezena pomocí tahače 

s podvalníkem Goldhofer. Doprava bude muset být řešena jako nadrozměrná. 

Doba nasazení: 18. 3. 2019 – 26. 8. 2019 

 

 

Obr. 6-9 Lanový jeřáb Liebherr HS 855 HD Litronic 
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Obr. 6-10 Lanový jeřáb Liebherr HS 855 HD Litronic - rozměry 

Technické parametry: 

Výkon motoru:  320 kW 

Přepravní výška:  3 530 mm 

Přepravní šířka:  3 400 mm 

Přepravní délka:  11 800 mm 

Přepravní hmotnost:  40,1 t 

Provozní hmotnost:  59,4 t 

Max. hloubka těžení:  21 000 mm 

 

Obr. 6-11 Lanový drapák Stein K 510 

Rozměry lanového drapáku: 

Tloušťka drapáku:  800 mm 

Záběr drapáku:  2 800 mm 

Objem záběru:  1,1 m
3
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6.1.6. Vrtná souprava Massenza MM4 

Tato vrtná souprava bude využita pro provedení vrtů dočasných zemních kotev, 

které slouží pro stabilizaci podzemních stěn a také pro vrty trvalých tyčových kotev 

základové desky. Díky speciální konstrukci může provádět vrty ve všech směrech. Tato 

souprava bude dovezena pomocí tahače s podvalníkem. 

Doba nasazení: 6. 9. 2019 – 7. 11. 2019 

   30. 1. 2020 – 10. 2. 2020 

 

Obr. 6-12 Vrtná souprava Massenza MM4 

Technické parametry: 

Výkon motoru:  79 kW 

Max. kroutící moment: 10 164 Nm 

Max. rychlost:   650 ot/min 

Hmotnost:   6 t 

Max. průměr:   280 mm 

Min. průměr:   50 mm 
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Obr. 6-13 Vrtná souprava Massenza MM4 – pracovní polohy 

 

Obr. 6-14 Vrtná souprava Massenza MM4 - rozměry 

Rozměry: 

Šířka:  1 400 mm 

Výška:  2 390 mm 

Délka:  4 520 mm 
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6.1.7. Injektážní centrum IC – 1 

Injektážní centrum bude využito pro injektáž zemních kotev podzemní stěny a také 

pro injektáž trvalých tyčových kotev základové desky. Injektáž je prováděna pomocí 

cementové směsi CEM II/B – S 32,5 R. Injektážní centrum se skládá z injektážního 

čerpadla IC 100, injektážní míchačky AM 200 a domíchávače DM 200 umístěných na 

společném rámu. Doprava do stavební jámy bude realizována pomocí autojeřábu. 

Doba nasazení: 9. 9. 2019 – 19. 11. 2019 

   13. 2. 2020 – 27. 2. 2020 

 

Obr. 6-15 Injektážní centrum 

Technické parametry: 

Injektážní čerpadlo: 

Max. pracovní výkon: 75 l/min 

Max. pracovní tlak:  7,5 MPa 

Příkon elektromotoru: 7,5 kW 

Výstup:   DN 25 

Aktivační míchačka: 

Aktivovaný objem:  150 l 

Výkon:   4 m
3
/h 

Příkon elektromotoru: 7,5 kW 

Domíchávač aktivované směsi: 

Pracovní objem:  200 l 

Otáčky míchadla:  47 ot/min 

Příkon elektromotoru: 3 kW 
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6.1.8. Vrtná souprava Bauer BG 20 H 

Vrtná souprava bude využita na vrtání všech monolitických železobetonových pilot a 

zápor. Vrty budou prováděny pomocí rotačně náběrového vrtání šnekem. Vrty budou 

paženy ocelovými výpažnicemi, které se nakonec z vrtu odstraní. Průměry vrtů jsou 640 

mm, 750 mm, 880 mm, 1 080 mm a 1 180 mm. Také na ni bude nasazeno vibroberanidlo 

pro beranění záporové stěny. Tato souprava bude dovezena pomocí tahače s podvalníkem 

Goldhofer. Doprava bude muset být řešena jako nadrozměrná. 

Doba nasazení: 27. 8. 2019  

   30. 12. 2019 – 17. 1. 2020 

 

 

Obr. 6-16 Vrtná souprava Bauer BG 20 H 

Technické parametry: 

Výkon motoru:  201 kW 

Max. hloubka vrtu:  18,4 m 

Celková výška:  21 920 mm 

Hmotnost:   62 400 kg 

Přítlak vrtné hlavice:  20 t 

Max. rychlost otáčení: 33 ot./min  

Rychlost vrtu:   7 m/min 
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Obr. 6-17 Vrtná souprava Bauer BG 20 H - rozměry 

Rozměry:   

Přepravní délka: 20 400 mm 

Přepravní výška: 3 650 mm 

Přepravní šířka: 3 000 mm 

Přepravní hmotnost: 62 600 kg 

6.1.9. Vibroberanidlo ICE 416 L 

 

Vibroberanidlo bude nasazeno na vrtné soupravě Bauer BG 20 H a zaberaní se 

pomocí něj ocelové IPE profily záporové stěny. 

Doba nasazení: 27. 8. 2018 

 

Obr. 6-19 Vibroberanidlo ICE 416 L 

Technické parametry: 

Odstředivá síla:  645 kN 

Statický točivý moment: 23 kgm 

Frekvence:   27 Hz 

Výkon motoru:  193 kW 

Hmotnost:   3,9 t 

Obr. 6-18 Vrtná 

souprava Bauer BG 

20 H – rozměry 2 
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6.1.10.  Smykem řízený nakladač Caterpillar 262 D 

Smykem řízený nakladač bude využit při těžení hlavní stavební jámy od první 

kotevní úrovně až na základovou spáru. Nakladač bude zeminu vytěženou rýpadlem 

nakládat na pásový dopravník, kterým bude přepravena do již přistavených nákladních 

automobilů. Nakladač bude do stavební jámy spuštěn pomocí autojeřábu. 

Doba nasazení: 4. 10. 2019 – 19. 12. 2019 

 

Obr. 6-20 Smykem řízený nakladač Caterpillar 262 D 

Technické parametry: 

Výkon motoru:  54,9 kW 

Objem lopaty:   0,4 m
3 

Šířka lopaty:   2 060 mm 

Provozní hmotnost:  3 634 kg 

Jmenovitá nosnost:  1 225 kg 

 

 

Obr. 6-21 Smykem řízený nakladač Caterpillar 262 D - rozměry 
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Rozměry: 

Výška:     2 110 mm 

Délka s lopatou na zemi:  3 714 mm 

Rozvor kol:    1 249 mm 

Dosah při max. zdvihu a vyklopení: 786 mm 

Maximální úhel vyklopení:  51° 

Šířka stroje:    1 676 mm 

Výška čepu lopaty při max. zdvihu: 3 172 mm 

6.1.11.  Pásový dopravník Tramaz 

Pásový dopravník bude využit při těžení hlavní stavební jámy k dopravě vytěžené 

zeminy z jámy do nákladních automobilů. Celkem bude použito 6 pásových dopravníků 

umístěných v řadě za sebou a podpíraných pomocným lešením. Zemina na ně bude 

nakládána pomocí smykem řízeného nakladače. 

Doba nasazení: 4. 10. 2019 – 19. 12. 2019 

 

Obr. 6-22 Pásový dopravník Tramaz 

Technické parametry: 

Délka:    6 m/ 6 ks = 6 x 6 = 36 m 

Šířka pásu:   500 mm 

Rychlost pásu:  0,6 m/s 

Motor:    1,1 kW/400 W 

Hmotnost:   270 kg 

Šířka násypky:  0,75 m 

Povrch pásu:   s unašeči 
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6.1.12.  Napínací zařízení vícelanové freyssinet CC 350 

Napínací pistolí se aktivují dočasné zemní kotvy podzemních stěn. Napínání bude 

prováděno podle schválené projektové dokumentace. Zemní kotvy jsou sedmipramencové. 

Doba nasazení: 9. 9. 2019 – 19. 11. 2019 

Technické parametry: 

Zdvih:    250 mm 

Napínací síla:   3 000 kN 

 

Obr. 6-23 Napínací zařízení vícelanové freyssinet CC 350 

6.1.13.  Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 

Autojeřáb bude při etapě hrubé stavby potřebný až do postavení věžového jeřábu. 

Pomocí autojeřábu se budou spouštět stroje a materiál pro zajištění stavební jámy a její 

zhutnění. Jedná se například o kolové rýpadlo, smykem řízený nakladač, pásový 

dopravník, injektážní soupravu, vrtnou soupravu pro zemní kotvy apod. Také se pomocí 

něj položí betonové silniční panely na vytvoření staveništní komunikace. Tento autojeřáb 

byl vybrán z důvodu dostupnosti a dostatečné únosnosti. Bude zapůjčen ze společnosti 

Autojeřáby Praha s.r.o. vzdálené jen 7,9 km od staveniště. Maximální uvažované zatížení 

je 16,93 t, která odpovídá váze kolového rýpadla. 

Doba nasazení: průběžně od 13. 2. 2019 – 21. 1. 2020 
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Obr. 6-24 Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 

Technické parametry: 

Výkon:   270 kW 

Provozní hmotnost:  36 t 

Max. nosnost:   55 t/3 m rádius 

Výložník:   10,5 m – 40 m 

 

Obr. 6-25 Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1- rozměry 

Rozměry: 

Délka:    11 360 mm 

Šířka s vysunutými opěrami: 6 300 mm 

Výška:    3 750 mm 
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Posouzení únosnosti: 

A – Nejtěžší břemeno – Kolové rýpadlo Caterpillar M318F 

  – vzdálenost:  7,0 m 

  – hmotnost:  16,93 t  ˂ 24,2 t 

 

 

Obr. 6-26 Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 – posouzení únosnosti 

6.1.14.  Vibrační válec ASC 70 Ammann  

Tento vibrační válec bude použit na zhutnění základové spáry pod železobetonovou 

základovou deskou, dále pro zhutnění štěrkových podsypů pod zpevněnými plochami a 

pod staveništní komunikací. Na staveniště bude dopraven tahačem s podvalníkem.  
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Doba nasazení: 13. 2. 2019 – 20. 2. 2019 

   20. 12. 2019 – 27. 12. 2019 

 

Obr. 6-27 Vibrační válec ASC 70 Ammann 

Technické parametry: 

Výška:    2 870 mm 

Šířka:    1 880 mm 

Délka:    5 195 mm 

Provozní hmotnost:  7 240 kg 

Pracovní šířka:  1 680 mm 

Odstředivá síla:  145/130 kN 

Frekvence:   30/41 Hz 

Výkon motoru:  55,4 kW 

Válec:    hladký 

6.1.15.  Vibrační deska Lumag RP 300HPC 

Pomocí vibrační desky bude zhutněn sjezd do stavební jámy, dále zásypy okolo 

podzemních stěn, případně podle další potřeby stavby. 

Doba nasazení: 8/2019 – 9/2019 

   1/2020 

Technické parametry: 

Výkon motoru:  6 kW 

Velikost desky (d × š): 825 × 475 mm 

Frekvence:   63 Hz 
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Odstředivá síla:  38 kN 

Plošný výkon:   600 m
2
/h 

Max. posuv:   20 – 25 m/min 

Úroveň hladiny hluku: 108 dB 

Provozní hmotnost:  260 kg 

 

6.1.16.  Vibrační pěch Lumag LVS 80 – 4S 

Použití vibračního pěchu bude pouze v těžko dostupných místech, kde nebude 

možné kvalitní zhutnění vibrační deskou. Například zpětné zásypy drenáže apod. 

Doba nasazení: 8/2019 – 9/2019 

   1/2020 

Technické parametry: 

Výkon motoru:  3 kW 

Rozměr nohy pěchu:  340 × 285 mm 

Rychlost posuvu:  9 – 12 m 

Počet úderů:   640 – 680 /min 

Úroveň hladiny hluku: 105 dB 

Hmotnost:   88 kg 

 

6.1.17.  Mycí rampa 

Mycí rampa bude využívána v době těžení stavební jámy na první kotevní úroveň, kdy 

budou nákladní automobily zajíždět přímo do stavební jámy. V dalších kotevních 

úrovních, kdy bude použit k těžení pásový dopravník, již postačí na čištění nákladních 

automobilů v případě potřeby vysokotlaký čistič. Vybírání usazeného kalu se použije 

stavební technika a kal bude odvezen nákladními automobily na příslušnou skládku. Mycí 

rampa byla zvolena z důvodu rozsahu stavby a jejího umístění poblíž centra města. 

Doba nasazení: 8/2019 – 9/2019 

Obr. 6-28 Vibrační deska Lumag RP 300HPC 

Obr. 6-29 Vibrační pěch Lumag LVS 80 

– 4S 
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Technické parametry: 

Vnější rozměr (d × š × v): 8 × 6,2 × 3,7 m 

Přepravní šířka:  2,9 m 

Celková hmotnost:  7 000 kg 

Max. zatížení:   15 000 kg/náprava 

Max. rozchod kol:  2,7 m 

Připojení vody:  hadice s kohoutem 

Příkon:   400 V/50 Hz 

    13 kW 

Výkon:   2 × 6,5 kW 

Množství vody:  2 × 2 500 l/min 

6.2.  Provádění železobetonových konstrukcí 

6.2.1. Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 9 C 

Autodomíchávač bude sloužit pro dopravu čerstvé betonové směsi z betonárny ZAPA 

beton a.s. vzdálené 3,7 km od staveniště. Předpokládaný čas jízdy je do 10 min. Pomocí 

autodomíchávače bude probíhat betonáž podzemních stěn a pilot. Autodomíchávačem 

budou plněny kolony betonářských rour. Také se jím bude plnit bádie při betonáži stěn a 

sloupů nebo autočerpadlo při betonáži základové desky a stropních konstrukcí. 

Doba nasazení: 18. 3. 2019 – 26. 8. 2019 

   Průběžně v době betonáže v období od 30. 12. 2019 – 14. 10. 2021 

 

Obr. 6-31 Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 9 C 

Obr. 6-30 Mycí rampa 
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Technické parametry: 

Jmenovitý objem:  9 m
3
 

Geometrický objem:  15 810 l 

Vodorys:   10 390 l 

Stupeň plnění:   56,9 % 

Otáčky bubnu:  0 – 12/14 ot/min 

Průměr bubnu:  2 300 mm 

Výška násypky:  2 474 mm 

Průjezdná výška:  2 534 mm 

Výsypná výška:  1 089 mm  

6.2.2. Autočerpadlo Schwing S 39 SX 

Autočerpadlo bude využito na čerpání čerstvé betonové směsi do stacionárního 

čerpadla, které bude umístěno přímo v půdorysu objektu v jednotlivých podlažích. 

Autočerpadlo bude zásobováno betonovou směsí z autodomíchávače. Vždy před začátkem 

prací dojde k jeho stabilizaci pomocí opěr. Pozice autočerpadla při plnění stacionárního 

čerpadla bude vždy na zpevněné manipulační ploše vedle budovaného objektu. 

Autočerpadlo bylo vybráno z důvodu dostačujícího vertikálního dosahu.  

Doba nasazení: Průběžně v době betonáže v období od 23. 1. 2020 – 27. 10. 2021 

 

Obr. 6-32 Autočerpadlo Schwing S 39 SX 

Technické parametry: 

Vertikální dosah:   38,7 m 

Horizontální dosah:   34,7 m 

Počet ramen:    4 

Dopravní potrubí:   DN 125 mm 

Délka koncové hadice:  4 m 
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Zapatkování podpěr: 

 Přední:    7,94 m 

 Zadní:    6,4 m 

Typ čerpací jednotky:   P 2023 

Pohon čerpací jednotky:  535 l/min 

Dopravní válec:   230 × 2 000 mm 

Max. dopravované množství:  136 m
3
/h 

Max. tlak betonu:   85 bar 

Posouzení dosahu: 

Vertikální dosah autočerpadla je dostatečný dle schématu na obr. 6 – 33. Maximální 

výška objektu je 27,4 m a vertikální dosah autočerpadla je 38,7 m. Horizontální dosah není 

u této stavby tak podstatný, jelikož betonáž jednotlivých železobetonových plošných prvků 

bude probíhat pomocí stacionárního čerpadla umístěného v jednotlivých podlažích. U 

podzemních podlaží probíhá betonáž stejným způsobem. Největší hloubka stavební jámy je 

– 10,2 m. Dosah autočerpadla je 25,325 m. Z toho vyplývá, že navržené autočerpadlo je 

pro tuto stavbu vhodné.  

Pozice autočerpadla při plnění stacionárního čerpadla: 

 

Obr. 6-33 Pozice autočerpadla na staveništi 

Vzdálenost osy autočerpadla od objektu je 4,5 m. 
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Obr. 6-34 Autočerpadlo Schwing S 39 SX – posouzení dosahu 

6.2.3. Stacionární čerpadlo Putzmeister BSA 1005 D3B C 

Stacionární čerpadlo bude sloužit k betonáži plošných železobetonových konstrukcí 

jako je podkladní beton, základová deska a stropní konstrukce ve všech podlažích. 

Čerpadlo bude umístěné přímo v půdoryse budovaného objektu a bude přemisťováno po 

jednotlivých podlažích, v kterých bude probíhat betonáž. Stacionární čerpadlo bude plněno 

pomocí autočerpadla Schwing S 39 SX. Toto řešení betonáže plošných monolitických 

železobetonových prvků bylo navrženo z důvodu velkého rozsahu půdorysu a malého 

prostoru v okolí objektu a tedy nemožnosti zapatkování čerpadla ve více pozicích v okolí 

objektu. Na staveniště bude přepraven pomocí valníku Volvo.  

Doba nasazení: Průběžně v době betonáže v období od 23. 1. 2020 – 27. 10. 2021 
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Obr. 6-35 Stacionární čerpadlo Putzmeister BSA 1005 D3B C 

Technické parametry: 

Průměr dopravních válců: 180 mm 

Délka dopravních válců: 1 000 mm 

Max. výkon:   52 m
3
/h 

Dopravní tlak:   70 bar 

Hmotnost:   2 700 kg 

Kapacita:   350 l 

Dosah hadic:   100 m 

 

Obr. 6-36 Stacionární čerpadlo Putzmeister BSA 1005 D3B C - rozměry 

6.2.4. Bádie na beton 1016L.10 

Bádie bude využívána při betonáži stěn a sloupů nově budovaného objektu do již 

připraveného systémového bednění. Plnění bádie bude probíhat z autodomíchávače a 

manipulace s bádií bude probíhat pomocí věžového jeřábu. Bádie je vysypávána pomocí 

pákového mechanismu. 

Doba nasazení: 24. 4. 2020 – 27. 10. 2021 
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Obr. 6-37 Bádie na beton 1016L.10 

Technické parametry: 

Objem:   750 l 

Výška:    1 600 mm 

Nosnost:   1 800 kg 

Hmotnost:   200 kg 

6.2.5. Plovoucí vibrační lišta Enar QZH + 2 m profil 

Pomocí vibrační lišty budou hutněny a urovnány povrchy železobetonových 

plošných konstrukcí. Konkrétně se jedná o podkladní desku, základovou desku a veškeré 

stropní konstrukce podzemních i nadzemních podlaží. 

Doba nasazení: V době hutnění plošných monolitických železobetonových 

konstrukcí v období od 23. 1. 2020 – 27. 10. 2021 

Technické parametry: 

Hmotnost:  15 kg 

Motor:  Honda GX – 2 

Zdvihový objem:  25 cm
3
 

Výkon HP/ot.:  1,1/7 000 

Odstředivá síla:  150 kN 

Délka lišty:  2 m 
Obr. 6-38 Plovoucí vibrační lišta Enar 

QZH + 2 m profil 
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6.2.6. Ponorný vibrátor Perles CPM, ohebná hřídel Perles AM 57/4 

Pomocí ponorného vibrátoru Perles budou hutněny stěny a sloupy ve všech 

podlažích nově budovaného objektu. 

Doba nasazení: V době hutnění tyčových monolitických železobetonových 

konstrukcí v období od 24. 4. 2020 – 24. 9. 2021 

 

Obr. 6-39 Ponorný vibrátor Perles CPM 

Technické parametry motoru: 

Napětí:  230 V 

Hmotnost:  6 kg 

Otáčky motoru:  16 000 ot/min 

Elektrický příkon:  2 000 W 

Rozměry (d × š × v):  320 × 135 × 220 mm 

Technické parametry hřídele: 

Hutnící výkon:  20 m
3
/h 

Hmotnost:  11 kg 

Průměr:  42 mm 

Délka hřídele:  4 m 

6.2.7. Stavební míchačka Atika Profi 145 

Stavební míchačka se využije při výrobě malt na staveništi při zdění izolační 

přizdívky a při zdění z tvárnic Porotherm v podzemních podlažích objektu. 
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Doba nasazení: 1/2020, 11/2020 

Technické parametry: 

Napětí:   230 V 

Hmotnost:   54 kg 

Elektrický příkon:  700 W 

Max. objem mokré směsi: 115 l 

Objem bubnu:   145 l 

Rozměry (d × š × v):  1 200 × 680 × 1 280 mm 

6.2.8. Dvojhladička betonu Atlas Copco BG 740 

 

Strojní hladička na beton musí být použita v podzemních podlažích objektu na hlazení 

vodorovných konstrukcí a rampy, které slouží již jako nášlapná vrstva. 

Doba nasazení: 1. 4. 2020 – 30. 7. 2020 

Technické parametry: 

Průměr rotoru:  914 mm 

Šířka záběru:   1 880 mm 

Výkon:   18 kW 

Rychlost:   135 ot/min 

Rozměry (d × š × v):  1 980 × 1 040 × 1 350 mm 

Hmotnost:   333 kg 

6.3.  Zajištění dopravy strojů, materiálů a osob 

6.3.1. Autojeřáb Liebherr LTM 1070 

Autojeřáb Liebherr LTM 1070 bude použit pouze na montáž věžového jeřábu 

Liebherr 110 EC B6. Tento autojeřáb byl vybrán z důvodu dostupnosti. Bude zapůjčen ze 

společnosti Autojeřáby Praha s.r.o. vzdálené jen 7,9 km od staveniště. 

Doba nasazení: 20. 1. 2020 

Obr. 6-40 Stavební 

míchačka Atika Profi 145 

Obr. 6-41 Dvojhladička 

betonu Atlas Copco BG 740 
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Obr. 6-42 Autojeřáb Liebherr LTM 1070 

Technické parametry: 

Pohon:     8 × 6 × 8 

Max. rychlost:    80 km/h 

Provozní hmotnost:   48 t 

Max. nosnost:    70 t/3 m rádius 

Výložník:    11,3 m – 40 m 

 

Obr. 6-43 Autojeřáb Liebherr LTM 1070 - rozměry 

Rozměry: 

Délka:     12 520 mm 

Šířka s vysunutými opěrami:  6 300 mm 

Výška:     3 950 mm 
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Obr. 6-44 Autojeřáb Liebherr LTM 1070 – posouzení únosnosti 

Posouzení únosnosti: 

Nejtěžší díly věžového jeřábu: 

Díl věže 12 m – 2 870 kg, Díl výložníku – 2 180 kg, Díl základny – 2 330 kg 

– Maximální vzdálenost: 28 m 

– Únosnost:   3 600 kg  > 2 870 kg  

6.3.2. Autojeřáb Liebherr LTM 1200 – 5.1 

Autojeřáb Liebherr LTM 1200 – 5.1 bude na stavbě pouze z důvodu spuštění a 

vytažení vrtné soupravy pro piloty ze dna hlavní stavební jámy. Důvodem nasazení tohoto 

autojeřábu je vysoká hmotnost vrtné soupravy a nemožnost, tak využít jiný autojeřáb, který 

je během výstavby použit. 

Doba nasazení:  30. 12. 2019 a 17. 1. 2020 
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Obr. 6-45 Autojeřáb Liebherr LTM 1200 – 5.1 

Technické parametry: 

Počet náprav:    5 

Max. rychlost:    80 km/h 

Max. vyložení:   80 m 

Max. nosnost:    200 t 

Max. výška zdvihu:   101 m 

 

Obr. 6-46 Autojeřáb Liebherr LTM 1200 – 5.1 - rozměry 

Rozměry: 

Délka:     15 730 mm 

Šířka:     3 000 mm 

Šířka s vysunutými opěrami:  8 300 mm 

Výška:     3 950 mm 

Posouzení únosnosti: 

A – Nejtěžší břemeno – Vrtná souprava Bauer BG 20 H 



128 

 

  – vzdálenost:  8,0 m 

  – hmotnost:  62,6 t  ˂ 75,9 t  

 

 

Obr. 6-47 Autojeřáb Liebherr LTM 1200 – 5.1 – posouzení únosnosti 

6.3.3. Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 

Věžový jeřáb bude využit během celé etapy hrubé stavby jako hlavní zvedací 

mechanizmus. Montáž věžového jeřábu proběhne po dokončení výkopových prací a 

provedení pilot. Věžový jeřáb bude založen na čtyřech pilotách a zesíleném poli 
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monolitické železobetonové základové desky, s kterou je spojený pomocí kotevních 

šroubů. Pozice věžového jeřábu je v přímo v půdoryse objektu, v místech, kde jsou pouze 

podzemní podlaží. Umístění bylo navrženo tak, aby měl jeřáb potřebný dosah, a zároveň se 

nemusely tvořit prostupy všemi vodorovnými konstrukcemi objektu. Prostupy budou 

vytvořeny při betonáži stropní konstrukce a prostup bude na každé straně mírně rozšířen, 

aby se věžový jeřáb nedotýkal stropních konstrukcí. Jeho umístění do výtahových šachet 

nebylo vzhledem k jejich rozmístění možné. Využíván bude k manipulaci s bádií při 

betonáži stěn a sloupů nosné železobetonové konstrukce, pro vykládání materiálů 

z nákladních automobilů a pro následnou manipulaci s nimi.  

Doba nasazení: 21. 1. 2020 – 11. 11. 2021 

Věžový jeřáb bude zapůjčen ze společnosti Kranimex sídlící v Praze. Vzdálenost od 

staveniště je 15,7 km. Na staveniště bude dopraven pomocí tahače s podvalníkem. 

 

Obr. 6-48 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC 

Technické parametry: 

Délka výložníku:  44,2 m 

Základna:   4,5 × 4,5 m 

Výška:    36,5 m 

Výška pod hák:  34,6 m 

Max. nosnost:   6 000kg/ 2,4 m 

1 870 kg/ 44,2 m 

Typ závěsu kočky:  dvouzávěs 
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Obr. 6-49 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC - výložník 

 

Obr. 6-50 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC - věž 
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Posouzení únosnosti: 

Byla vybrána kritická břemena a posouzena s hodnotami únosnosti vežového jeřábu 

deklarovných výrobcem. Maximální vzdálenost je uvažována jako nejdelší vzdálenost ze 

skládky nebo na místo zabudování v objektu. 

A – Nejtěžší břemeno – prefabrikované schodišťové rameno  

 – vzdálenost: 18,0 m 

 – hmotnost: 4 091 kg ˂ 5 210 kg  

B – Nejvzdálenější břemeno – bádie s betonovou směsí 

 – vzdálenost: 37,85 m 

 – hmotnost: 2 000 kg ˂ 2 131 kg 

 

C – Nejbližší břemeno – bádie s betonovou směsí 

 – vzdálenost: 3,75 m 

 – hmotnost: 2 000 kg ˂ 6 000 kg 

Další hlavní břemena: Paleta tvárnic Porotherm 24 AKU  

    – vzdálenost: 24,0 m 

    – hmotnost: 1 270 kg ˂ 3 730 kg  

   Stacionární čerpadlo Putzmeister BSA 1005 E C 

    – vzdálenost: 30,0 m   

    – hmotnost: 2 700 kg ˂ 2 850 kg 

 

Obr. 6-51 Věžový jeřáb Liebherr 100 LC – posouzení únosnosti 
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6.3.4. Tahač MAN 41.540 8 × 4/4 BLS + podvalník Goldhofer STZ – L4 – 

45/80A F1 

Tahač MAN s podvalníkem Goldhofer bude použit k přepravě pásového dozeru, 

drapákové soupravy, vrtné soupravy Massenza a věžového jeřábu. 

Technické parametry podvalníku: 

Délka:     10 000 – 17 000 mm 

Nosnost:    40 t 

Šířka ložné plochy:   2 550 mm 

Výška ložné plochy:   925 mm 

 

 

Obr. 6-52 Podvalník Goldhofer STZ – L4 – 45/80A F1 - rozměry 

Technické parametry tahače: 

Pohon:     8 × 4 

Hmotnost:    12,65 t 

Výkon motoru:   397 kW 

 

Obr. 6-53 Tahač MAN 41.540 8 × 4/4 BLS 
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6.3.5. Tahač MAN TGX 41.540 8 × 4/4 BLS + podvalník Goldhofer STZ – L6 

–   65/80A 

Tahač MAN s podvalníkem Goldhofer bude použit k přepravě vrtné soupravy 

Bauer BG 20 H. Jejíž přepravní délka je 20,4 m a hmotnost 62,6 t. 

Technické parametry podvalníku: 

Délka:     12 200 – 20 400 mm 

Nosnost:    80 t 

Šířka ložné plochy:   2 500 mm 

Výška ložné plochy:   925 mm 

Výška při přepravě soupravy: 3 650 mm + 925 mm = 4 575 mm 

 

 

Obr. 6-54 Podvalník Goldhofer STZ – L6 – 65/80A - rozměry 

6.3.6. Valník Volvo FH 13 440 62R 6 × 2 

Valník Volvo bude sloužit během celé etapy výstavby hrubé stavby k dopravě 

betonářské výztuže, ocelových profilů a bednící techniky. Také přiveze prefabrikovaná 

schodišťová ramena. Valník bude vyložen pomocí věžového jeřábu případně autojeřábu. 

Doba nasazení: Po celou dobu výstavby etapy hrubé stavby 
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Obr. 6-55 Valník Volvo FH 13 440 62R 6 × 2 

Technické parametry: 

Nosnost:   14 000 kg 

Ložná plocha (d × š):  7 200 × 2 500 mm 

Výkon:   324 kW 

Hmotnost:   26 000 kg 

6.3.7. Schodišťová věž Doka 250 

Pro vertikální komunikaci pracovníků bude do doby, než se osadí prefabrikovaná 

schodišťová ramena sloužit schodišťová věž Doka. Její umístění bude v prostoru hlavního 

schodiště objektu, které vede přes všechny podlaží objektu. Schodišťová věž bude růst 

společně s objektem a bude kotvena do schodišťových stěn. Jednotlivě sestavená patra se 

přemístí pomocí věžového jeřábu. 

Doba nasazení: 3. 6. 2020 – 15. 10. 2021 
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Obr. 6-56 Schodišťová věž Doka 250 

Technické parametry: 

Rozměr:   1,67 × 2,65 m 

Plošné provozní zatížení: 2 kN/m
2 

6.4.  Další stroje a zařízení 

6.4.1. Svářecí invertor KITin 165 

Svářecí invertor bude na stavbě využíván na svařování betonářské výztuže 

především výztuže armokošů podzemních stěn a dalších potřebných ocelových prvků. 

Doba nasazení: Po celou dobu výstavby etapy hrubé stavby 

 

Technické parametry: 

Hmotnost:   5,7 kg 

Rozměry (d × š × v):  330 × 143 × 245 mm 

Rozsah svařovacího proudu: 10 – 160 A 

Jištění:    16 A 

Napájení:   230 V/50 Hz 

 

Obr. 6-57 Svářecí 

invertor KITin 165 
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6.4.2. Pila stolová Battipav expert 700 

Stolová pila bude využita pro zkracování tvárnic Porotherm a Ytong během zdění 

v podzemních podlažích. 

Doba nasazení: 10. 11. 2020 – 26. 11. 2020 

Technické parametry: 

Napájení:   400 V 

Výkon:   4 kW 

Hmotnost:   95 kg 

Průměr kotouče:  650 mm 

Max. délka řezu:  550 mm 

Max. hloubka řezu:  270 mm 

6.4.3. Motorová pila Stihl MS 261 

Motorová pila bude nejdříve využita na kácení dřevin na pozemku před skrývkou 

ornice a následně během výstavby ke zkracování dřevěných pažin zápor, hranolů při 

bednění stěn případně při potřebě zkrácení silnějších dřevěných prvků. 

Doba nasazení: Po celou dobu výstavby 

etapy hrubé stavby 

Technické parametry: 

Zdvihový objem:  50,2 cm
3
 

Výkon:   3 kW 

Hmotnost:   4,9 kg 

Otáčky při max. výkonu: 10 000 ot/min 

Palivo:    benzín 

6.4.4. Okružní pila DeWALT DWE576K 

Pomocí okružní pily se budou zařezávat překližky a desky bednění 

železobetonových monolitických konstrukcí. 

Doba nasazení: 14. 4. 2020 – 26. 10. 2021 

Obr. 6-58 Pila stolová Battipav expert 700 

Obr. 6-59 Motorová pila Stihl 

MS 261 
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Technické parametry: 

Volnoběžné otáčky:  5 200 ot/min 

Řezání pod úhlem:  0 – 57° 

Max. hloubka řezu (90°): 61 mm 

Max. hloubka řezu (45°): 43 mm 

Hmotnost:   4 kg 

Průměr kotouče:  300 mm 

Příkon:   1 600 W 

6.4.5. Kalové čerpadlo HCP 80ASH22.2 

Na stavbě budou dvě studny, ve kterých budou umístěna kalová čerpadla, pro 

odčerpávání podzemní vody z výkopu. Do studny bude voda přiváděna drenážním 

potrubím umístěným na dně výkopu hlavní stavební jámy. Kalové čerpadla budou 

napojena na elektrickou energii a budou odvádět vodu do kanalizačních šachet. 

Doba nasazení: 3. 12. 2019 –9. 11. 2020 

Technické parametry: 

Max. ponor:   30 m 

Výkon motoru:  2,2 kW 

Max. dopravní výška:  22,5 m 

Max průtok:   60 m
3
/h 

Průchodnost:   10 mm 

Hmotnost:   39 kg 

6.4.6. Svařovací automat Herz ProtOn na HDPE folie 

Pro svařování spojů HDPE folií, které slouží jako podklad pro bentonitové izolace 

proti vztlakové vodě, bude použit svařovací automat na HDPE folie. 

Doba nasazení: 3. 3. 2020 

 

 

 

Obr. 6-60 Okružní pila DeWALT 

DWE576K 

Obr. 6-61 Kalové 

čerpadlo HCP 80ASH22.2 
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Technické parametry: 

Napájení:   230 V 

Výkon:   2 300 W 

Rozměry (d × š × v):  370 × 340 × 330 mm 

Hmotnost:   9 kg 

 

6.4.7. Vysokotlaký čistič WAP 

Vysokotlaký čistič bude sloužit po odstranění mycí rampy k čistění automobilů 

vyjíždějících ze stavby a v případě potřeby po celou dobu výstavby k čištění staveništních 

a veřejných komunikací nebo pracovních nástrojů a bednění. 

Doba nasazení: Po celou dobu výstavby etapy hrubé stavby 

 

Technické parametry: 

Tlak čerpadla:   16 MPa 

Čistící síla:   3 kg/síla 

Čerpadlo:   1 450 ot/min 

Délka vysokotlaké hadice: 10 m 

Příkon motoru:  3 300 W 

Elektrická síť:   230 V 

Rozměry (d × š × v):  400 × 400 × 1 030 mm 

Hmotnost:   38 kg 

Max. teplota na vstupu: 60 °C 

6.4.8. Paletový vozík M25 

Paletový vozík bude na staveništi pro možnost manipulace s materiálem na 

paletách, jedná se zejména o tvárnice Porotherm, Ytong a pytlovaný materiál.  

Doba nasazení: 10. 11. 2020 – 20. 11. 2020 

 

 

 

Obr. 6-62 Svařovací 

automat Herz ProtOn 

Obr. 6-63 Vysokotlaký čistič 

WAP 
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Technické parametry: 

Nosnost:   2 500 kg 

Délka vidlic:   1 150 mm 

Vnější rozteč vidlic:  540 mm 

Nabírací výška vidlic:  85 mm 

Max. zdvih:   200 mm 

Hmotnost:   70 kg 

6.4.9. Míchadlo Extol MX 1200 P 

Míchadlo bude použito na míchání zdící malty pro zdění tvárnic Porotherm 

v případě malého množství, kdy by použití míchačky bylo neefektivní a dále pro míchání 

zdící malty pro zdění tvárnic Ytong. 

Doba nasazení: 10. 11. 2020 – 20. 11. 2020 

Technické parametry: 

Napětí:   230 V 

Frekvence:   50 Hz 

Příkon:   1 200 W 

Průměr míchacího koše: 120 mm 

Délka míchací metly:  560 mm 

Hmotnost míchané směsi: 25 – 50 kg 

Hmotnost:   3,4 kg 

Otáčky:   350 – 650 ot/min 

6.4.10.  Úhlová bruska DeWALT DWE494 

Úhlovou bruskou se budou upravovat délky prutů betonářské výztuže případně 

délky závitových tyčí apod.  

Doba nasazení: Po celou dobu výstavby etapy hrubé stavby 

Technické parametry: 

Průměr kotouče:  230 mm 

Příkon:   2 200 W 

Volnoběžné otáčky:  6 600 ot/min 

Obr. 6-64 Paletový vozík M25 

Obr. 6-65 Míchadlo Extol MX 1200 P 
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Hmotnost:   5,2 kg 

 

Obr. 6-66 Úhlová bruska DeWALT DWE494 

6.4.11.  AKU vrtačka DeWALT DCD710D2 

Aku vrtačka bude na stavbě využita především při bednících pracích, ale může být 

využita i při jiných činnostech, kdy bude potřeba spojit materiály nebo do nich vyvrtat 

otvory. 

Doba nasazení: Po celou dobu výstavby etapy hrubé stavby 

Technické parametry: 

Napětí:    10,8 V 

Rychlost otáček: 

 1. rychlost   0 – 400 ot/min 

2. rychlost   0 – 1 500 ot/min 

Max. utahovací moment:  24 Nm 

Max. průměr vrtání do oceli:  10 mm 

Max. průměr vrtání do dřeva: 20 mm 

Počet rychlostí:   2 

Hmotnost:    1,1 kg 

Kapacita akumulátoru:  2 Ah 

6.4.12.  Kombinované kladivo Bosch GBH 3 – 28 DRE Professional 

Kombinované kladivo je vhodné pro vrtání nebo sekání do betonových konstrukcí. 

Na této stavbě bude tedy využito pro vrtání otvorů do železobetonových konstrukcí pro 

kotvy mechanické nebo chemické. Dále se pomocí něj budou odsekávat betonové přelitky 

u vodících zídek, svislých a vodorovných konstrukcí železobetonového monolitického 

skeletu. 

Obr. 6-67 AKU vrtačka 

DeWALT DCD710D2 
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Doba nasazení: Po celou dobu výstavby etapy hrubé stavby 

 

Obr. 6-68 Kombinované kladivo Bosch GBH 3 – 28 DRE Professional 

Technické parametry: 

Příkon:     800 W 

Energie příklepu:    0 – 3,5 J 

Počet příklepu při jmenovitých otáčkách: 0 – 9 000 m
-1

 

Hmotnost:     3,5 kg 

Délka:      326 mm 

Výška:      233 mm 

Vrtání do betonu:    4 – 28 mm 

Max. průměr vrtání do oceli:   13 mm 

Max. průměr vrtání do dřeva:  30 mm 

6.4.13.  Totální stanice Focus 6 

Totální stanice bude na začátku výstavby sloužit k zaměření pozemku, vytyčení 

výškových a směrových bodů a inženýrských sítí. 

Technické parametry: 

Přesnost:   ± (3 + 2 ppm × D) mm 

Zvětšení:   30 × 

Hmotnost:   3,6 kg 

Měřičský dosah:  1,5 – 300 m 
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Obr. 6-69 Totální stanice Focus 6 

6.4.14.  Nivelační přístroj 

Nivelační přístroj bude na stavbě z důvodů kontrolních přeměření nebo přesného 

zaměření výškových úrovní. 

Doba nasazení: Po celou dobu výstavby etapy hrubé stavby 

Technické parametry: 

Přesnost:   ± 1,05 mm/km 

Zvětšení:   24 × 

Min. zaostření:  0,5 m 

 

Obr. 6-70 Nivelační přístroj 
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7.1.  Časový plán hlavního stavebního objektu 

Časový plán hlavního stavebního objektu, byl vytvořen v programu Contec a je 

přílohou B 3. 1 této diplomové práce. Podrobný časový harmonogram byl zpracován pro 

objekt SO 02 Objekt A – administrativní budova. Při vytváření časového plánu bylo 

uvažováno s pěti pracovními dny v týdnu a s osmihodinovou pracovní směnou. Objemy 

jednotlivých prací byly převzaty z položkového rozpočtu stavby. Červeně je zvýrazněna 

kritická cesta a zelenou barvou je cesta s časovou rezervou. 

7.2.  Technologický normál 

Technologický normál byl stejně jako časový plán vytvořen v programu Contec a 

obsahuje objemy prací, počty pracovníků a normohodiny. Technologický normál je 

přílohou B 3. 2 této diplomové práce. 
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8.1.  Obecná charakteristika 

8.1.1.  Identifikační údaje 
 

Název stavby:    ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX, 

     ulice Lomnického, Praha 4 – Nusle 

     Objekt A – Administrativní budova 

Místo stavby:    Lokalita mezi ulicemi Lomnického, Pod Děkankou, 

U Děkanky a Dačického v Praze 4 Nuslích  

Parcely: 

 Místo stavby:   1765/6, 1765/1, 1765/5, 1765/3, 3118, 3116, 3121 

 Dotčené parcely:  1770/1, 1765/4, 1770/7, 1769/1, 1775/2, 1765/2 

Charakter stavby:   novostavba 

     stavba trvalá 

Kraj:     Hlavní město Praha 

Katastrální území:   Nusle 

Předpokládaná cena díla:  466 327 839 Kč 

Předpokládaná cena hrubé stavby: 224 060 758 Kč 

Doba realizace hrubé stavby:  únor 2019 – listopad 2021 

8.1.2. Účastníci výstavby 

Stavebník:    Green Cape International s.r.o. 

     IČ: 24705292 

Nad Vavrouškou 721 

181 00 Praha 8, Troja 

Zastoupený:    Ing. Leoš Vosol – investorská a inženýrská 

kancelář 

Křeslická 1507/2 

101 00, Praha 10 – Michle 

IČ: 47112123 

Bc. Miroslav Bohata 

info@vosol.cz 

Zpracovatel dokumentace:  SPOJPROJEKT PRAHA a.s. 

Bystřická 1709/9 

140 00 Praha 4 
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IČ: 45310017 

Ing. Pavel Meloun, ČKAIT 0007400 

pavel.meloun@spojprojekt.cz 

Autoři architektonického řešení:  doc. Ing. arch. Václav Aulický 

Ing. arch. Jindřich Sova 

Zodpovědný projektant:   Ing. Ladislav Matkovský 

Zhotovitel:    Hochtief CZ a. s. 

     150 00 Praha 5 

     Česká republika 

     IČO: 46678468 

     DIČ: CZ46678468 

     Email: info@hochtief.cz 

8.1.3. Obecné informace o stavbě  

Jedná se o novostavbu (nájemní) administrativní budovy, která se nachází v Praze 

Nuslích mezi ulicemi Lomnického (sever), Pod Děkankou (západ), U Děkanky (jih) a 

Dačického (východ). Městská část Praha – Nusle je situována jižně od centra města. 

Urbanistické řešení vychází z tvaru pozemku a ze stávající urbanistické a architektonické 

struktury území.  

Budova má nepravidelný půdorys délky cca 75 m a šířky cca 35 m se třemi 

podzemními a osmi nadzemními podlažími včetně střešní nástavby. Pozemek je svažitý od 

jihovýchodní strany směrem na severozápad. Výškový rozdíl terénu pozemku na těchto 

světových stranách je necelé dva metry. Budova má úroveň 0,000 na výškové kótě 234,250 

m n. m. Z východní strany od pátého nadzemního podlaží objekt terasovitě ustupuje. 

Objekt je navržen jako trvalý a je zastřešený plochou pochozí a nad 8. NP nepochozí 

plochou střechou. Maximální výška objektu je 27,7 m a to v místě horní hrany atiky. 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou navrženy jako železobetonové monolitické 

sloupy a stěny. Stěny jsou tl. 250 mm a 300 mm a sloupy jsou kruhového průřezu o Ø 600 

mm, obdélníkového průřezu 300 × 600 mm a 300 × 800 mm a čtvercového průřezu 450 × 

450 mm. V nadzemních podlažích jsou železobetonových monolitické stěny umístěny 

okolo vertikálních komunikačních tras a slouží pro zavětrování objektu. V 8. NP tvoří 

svislou nosnou konstrukci ocelové sloupky. Obvodové konstrukce podzemních podlaží 

jsou řešeny podzemními monolitickými stěnami délek 12,4 m a 12,95 m. 
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Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické desky tloušťky 250 

mm.  

Objekt je založený na velkoprůměrových vrtaných železobetonových monolitických 

pilotách Ø 640 mm, 750 mm, 880 mm, 1 080 mm, 1 180 mm v délkách od 3 200 mm do 

6 200 mm a železobetonové monolitické základové desce tloušťky 600 mm. 

Vertikální komunikace je vyřešena pomocí hlavního schodiště, které vede přes všechna 

podlaží z železobetonových monolitických podest a mezipodest a prefabrikovaných 

betonových schodišťových ramen. Dále slouží pro pohyb mezi jednotlivými podlažími 

další pomocná schodiště ať už železobetonová monolitická nebo ocelová. V objektu je 

navrženo celkem 5 osobních vytahů. Výtahy jsou vedeny v komunikačních jádrech, buď ve 

dvojici, nebo jednotlivě. Z celkového počtu 5 vytahů je jeden výtah řešen jako evakuační.  

8.1.4. Obecná charakteristika procesu 

Procesem je zřízení podzemních „milánských“ stěn a vytěžení stavební jámy. 

Jelikož se jedná o první etapu výstavby objektu administrativní budovy, bude nutné 

nejdříve odstranit náletové dřeviny a stromy, které by na pozemku při výstavbě překážely. 

Poté dojde k sejmutí ornice a po jejím sejmutí se vytyčí poloha vodících zídek. Vodící 

zídky složí mimo jiné k zajištění správné polohy podzemních stěn. Vodící zídky budou 

podle svahu pozemku zřízeny ve třech úrovních. Po výkopu na tuto úroveň dojde k jejich 

zabednění, vyvázání výztuže a zabetonování betonem C 16/20 – XC1. Vodící zídky jsou 

jen slabě vyztuženy svařovanými sítěmi. Poté již následuje etapa hloubení podzemní stěny 

pod pažící bentonitovou suspenzí. Hloubení probíhá lanovým jeřábem s lanovým 

drapákem. Hloubení probíhá systémem primárních a sekundárních lamel. Po vyhloubení 

jedné lamely dojde k osazení dočasných koutových pažnic s waterstopy. Waterstopy zajistí 

vodotěsný spoj mezi jednotlivými lamelami. Poté se již osadí armokoš lamely a okamžitě 

následuje betonáž pomocí autodomíchávače a kolony betonářských rour. Podzemní stěny 

jsou zhotovené z betonu C 30/37 – XA1. Armokoše lamel jsou z oceli BSt 500S. Po 

dokončení betonáže a jeho zatuhnutí se koutová pažnice z lamely vytáhne a těsnící pásek 

waterstop zůstane usazen mezi lamelami. Po úplném dokončení jedné lamely se přechází 

na hloubení lamely další.  

Po dokončení podzemní stěny se začne s těžbou stavební jámy. Ta je hloubena 

postupně po třech výškových úrovních. Po odtěžení na 1. KÚ kolovým rýpadlem dojde ke 

stabilizaci podzemních stěn dočasnými pramencovými kotvami. Ty se nejdříve zaměří, 

poté dojde k jejich vyvrtání. Vrt se zaplní cementovou zálivkou a osadí se kotva a 
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zainjektuje se. Po uplynutí technologické přestávky dojde k sestavení hlav kotev a k jejich 

napnutí. Poté se pokračuje stejným způsobem až na základovou spáru podzemní stěny. 

Transport zeminy ze stavební jámy od 1. KÚ probíhá pomocí pásového dopravníku. 

Na tomto staveništi je vysoká hladina podzemní vody, proto je výhodné použít 

podzemní stěny, které mají výbornou vodotěsnost.  

8.2.  Materiál 

8.2.1. Dodavatel 

Skládka zeminy:   Revital Bohemia, s.r.o. 

     V Korytech 3 136/73 

     100 00 Strašnice 

Pažící suspenze:   Zakládání staveb a.s. 

Dobronická 1 371 

148 00 Praha – Kunratice 

Dočasné pramencové kotvy:  Freyssinet CS, a.s. 

     Královická 267 

     250 01 Zápy 

Výztuž:    Kondor s.r.o. 

     Výpadová 1 538, Malešice 

153 00 Radotín 

Beton:     Zapa beton a.s. – Kačerov  

Ke Garážím 

142 00 Praha – 4 

8.2.2. Výpis materiálu 

Veškeré výkazy výměr materiálů použitých na tuto technologickou etapu výstavby 

jsou uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou. 
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8.2.2.1. Hlavní materiál 

Ornice: 

Objem [m
3
] 

790,43 

Veškerá vytěžená ornice bude odvezena na skládku.  

Zemina z výkopu stavební jámy: 

– Objem [m
3
] 

1. kotevní úroveň 4 487,03 

2. kotevní úroveň 10 598,27 

Základové spára 6 219,00 

Na staveništi bude na dvou mezideponiích ponechána zemina na zpětné zásypy 

celkem 970,93 m
3
. Zbytek zeminy 21 304,3 m

3
 bude odvezeno do recyklačního střediska.  

 Hlavními materiály pro podzemní stěny jsou beton a ocel. Beton musí být v souladu 

s normou ČSN EN 206+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  

Vodící zídky: 

Beton C 16/20 – XC1 – Cl 0,4 – Dmax 16 – konzistence S3 měkká 

Objem [m
3
] 

123,89 

Výztuž ocelová svařovaná síť KH 30 6/100 – 6/100 mm. Rozměr jedné svařované sítě 3 × 

2 m. Celkem 6 m
2
.  

Výztuž je stykovaná přesahem přes dvě oka (200 mm).  

Hmotnost:  4,44 kg/m
2 

Jakost:   B500A 

Podzemní stěny: 

Beton C 30/37 – XA1 – CI 0,2 – Dmax 22 – konzistence S4 velmi měkká 

Objem [m
3
] 

2 134,14 
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Výztuž ocel BSt 500 S 

Armokoše do 10 m [t] Armokoše do 20 m [t] 

7,89 129,36 

Armokoše lamel se skládají ze svislé a vodorovné výztuže, výztuže příčné – 

montážní, příčné, zavětrovací svislé i vodorovné, příložek pod kotvy a závěsů. Hmotnost 

armokoše se pohybuje mezi 49,7 – 60,75 kg/m
2
. 

Bentonitová pažící suspenze: 

Zkoušky bentonitové suspenze jsou prováděny podle ČSN EN 1538+A1 Provádění 

speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny. 

 Pažící suspenze bude vyráběna přímo na staveništi. Předpokládané složení – voda, 

bentonitový jíl, soda pro nitrifikaci bentonitu, ochranný koloid, ztekující přísady. Přesné 

složení bentonitové suspenze si stanoví sám dodavatel speciálního zakládání. 

Objem [m
3
] 

2 134,14 

 

Injektážní suspenze: 

Cement CEM II/B – S 32,5 R 

Složení:      c/v – 2,2:1 

Objemová hmotnost:     1 870 kg/m
3
 

Hmotnost (délka × plocha × objem. hmotnost): 765*pi*0,055^2*1,87 

 

 

Dočasné pramencové kotvy: 

Jako předpínací výztuž dočasných pramencových kotev se používají 

sedmipramencová stabilizovaná lana (pramence). Označení lan Y1860 S7. Jmenovitý 

průměr lan je 12,5 a 12,9 mm. Hmotnost lan je 0,726 a 0,781 kg/m.  

 

 

Délka injektovaného kořene [m] Hmotnost [t] 

765,0 13,595 

Délka pramencových kotev [m] Počet [ks] 

1 594,0 94 
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8.2.2.2. Ostatní použitý materiál 

Pro stabilizaci sousedních podzemních stěn (rohy) budou zřízeny dočasné šikmé 

rozpěry. Dočasné rozpěry jsou z oceli S 235 tyčí průřezu IPE 240, 270, 300 a 330. 

– Hmotnost [t] 

IPE 240 0,339 

IPE 270 0,237 

IPE 300 0,368 

IPE 330 0,220 

 K vytvoření vodotěsných spojů mezi lamelami budou využity dočasné koutové 

pažnice a těsnící pásky waterstop. 

 

 

 

 

Hmotnost ve specifikaci je vynásobena koeficientem 0,2 z důvodů, že pažnice jsou 

pouze opotřebovány. Hmotnost pro specifikaci 21,21 t. 

Vodící zídky budou zhotoveny do tradičního bednění ze smrkového dřeva. Tedy 

z prken, fošen, hranolů a kulatin. Spoje mezi prvky budou zajištěny hřebíky a rádlovacím 

drátem. Vodící zídky jsou po odbednění rozepřeny dřevěnými rozpěrami Ø min. 100 mm.  

Pro dodržení krytí armokošů podzemních stěn se použijí distanční betonová 

kolečka. 

Pro stabilizaci rampy do jámy se použije štěrk frakce 32/63 mm. Tento štěrk se 

použije i pod zpevněné plochy z IZD panelů 200 × 100 × 15 cm. Zpevněná plocha ze 

silničních prefabrikovaných panelů má celkovou výměru 642,12 m
2
. Štěrk bude uložen do 

netkané geotextílie.  

 

 

 

– Délka [m] 

Waterstop pásek 389,95 

– Hmotnost [t] 

Koutová pažnice 106,07 
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Čerpacích studně:  2 × 

Prefabrikovaný betonový dílec pro studny SR 100 × 50 × 9 cm: 5 × 

Drenážní potrubí DN 200 mm:     290,25 m 

Netkaná geotextílie 100 g/m
2
 (d × š): 290,25 × 1  290,25 m

2
  

8.2.3. Doprava materiálu 

8.2.3.1. Primární doprava 

Odvoz veškeré ornice a zeminy z výkopů bude zajištěn nákladním automobilem 

Tatra T 158. Dále bude pomocí tohoto nákladního automobilu dovážen sypký materiál. Pro 

tuto technologickou etapu se jedná o drcené kamenivo frakce 32/63 mm. Objem korby 

nákladního automobilu je 12 m
3
, rozměry 3 240 × 7 760 × 2 550 mm a nosnost 25 500 kg.  

Tahačem MAN 41.540 8 × 4/4 BLS s podvalník Goldhofer STZ – L4 – 45/80A F1 

bude dovezen pásový dozer, drapáková souprava a vrtná souprava kotev pro podzemní 

stěny.  

Veškerý zbylý materiál bude dovážen valníkem Volvo FH 13 440 62R s ložnou 

plochou korby 7 200 × 2 500 mm. Jedná se tedy především o betonářskou výztuž a ocelové 

profily IPE, svařované sítě a prefabrikované silniční panely. Betonářská výztuž bude 

dovážena na stavbu postupně s mírným předzásobením podle průběhu prací. Předpínací 

výztuž pro kotvy bude dopravena ve svitcích. Ostatní drobný materiál bude přepraven též 

pomocí nákladního automobilu Volvo s valníkem. 

 

Obr. 8-1 Předpínací výztuž dočasných pramencových kotev ve svitcích  

Autodomíchávačem Stetter C3 AM 9 C bude dovážena na staveniště čerstvá 

betonová směs. Pomocí autodomíchávače bude přímo probíhat i betonáž plněním kolony 
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betonářských rour. Objem bubnu autodomíchávače je 9 m
3
. Vzdálenost betonárky od 

staveniště je 4,2 km. Betonová směs i cementová zálivka budou dovezeny v den betonáže. 

8.2.3.2. Sekundární doprava 

Na vykládání materiálu, případně přesouvání strojů do stavební jámy bude na 

staveništi sloužit autojeřáb Liebherr LTM 1055/1. Po dokončení výkopu stavební jámy 

dojde k provedení pilotového založení věžového jeřábu a k jeho montáži. Poté již nebude 

autojeřáb na staveništi potřeba a bude využíván věžový jeřáb Liebherr 100 LC.  

Výkopek bude nakládán kolovým nakladačem Caterpillar 908M přímo na nákladní 

automobily nebo smykem řízeným nakladačem Caterpillar 262 D na pásový dopravník 

Tramaz a z něho již na nákladní automobily. 

Pažící suspenze bude z míchacího centra na místo určení dopravována potrubím 

vedeným nad zemí. 

 

Obr. 8-2 Bentonitová pažící suspenze – napouštění rýhy 

Armokoše podzemní stěny budou do rýh pro podzemní stěny ukládány lanovým 

jeřábem Liebherr HS 855 HD Litronic. 

Na dopravu drobného lehkého materiálu budou využívány kolečka nebo bude 

přenášen ručně anebo paletovým vozíkem.  

8.2.3.3. Skladování materiálu 

Plochy skládek budou vždy rovné, zpevněné a odvodněné. Výztuž bude skladovaná na 

ploše z betonových panelů IZD 200 × 100 × 15 cm ležících na dusaném štěrku frakce 

16/32 mm. V době provádění podzemních stěn bude výztuž dovážena průběžně. Pruty 

výztuže se na skládce označí štítky, podle kterých budou jednotlivé typy prutů skladovány. 

Výztuž bude podložena dřevěnými hranoly 50 × 50 × 1 500 mm maximálně po 1,5 m, aby 
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nedošlo k její deformaci. Výztuž se nesmí poškodit ani při její dopravě nebo manipulaci. 

V případě dešťů bude výztuž zakryta plachtami. Svařované armokoše budou skladovány 

maximálně dva na sobě. 

Dřevěné prvky pro bednění vodících zídek budou opět skladovány na rovné, zpevněné 

a odvodněné ploše z betonových panelů. Kusový materiál pravidelných tvarů smí být 

skladován ručně do výše 2 m. 

Po celou dobu skladování musí být materiál uložen tak, aby byla zajištěna jeho 

stabilita, bezpečný odběr a manipulace a nedocházelo k jeho poškození. 

Mezi skladovanými prvky bude zajištěn průchod 0,75 m z důvodu možnosti odebírání 

prvků, možnosti pohybu po skládce a manipulaci s prvky, případně uvazování prvků ke 

zdvihacímu zařízení.  

Drobný materiál se bude skladovat v uzamykatelných skladech.  

8.3.  Předání staveniště 

Jelikož se jedná o první etapu provádění administrativní budovy, tak před započetím 

těchto prací dojde k předání staveniště. Staveniště přebírá stavbyvedoucí zhotovitele 

stavby od objednatele stavby. Při předání staveniště dojde k sepsání protokolu o předání a 

převzetí staveniště a provede se zápis do stavebního deníku. Zhotovitel stavby přebírá 

staveniště s vytyčenými směrovými a výškovými body, s vytyčeným obvodem staveniště 

geodetem a přípojnými body. Podpisem na předávacím protokolu přejímá zhotovitel 

zodpovědnost za veškerou činnost prováděnou na staveništi. 

8.4.  Pracovní podmínky 

8.4.1. Povětrnostní podmínky 

Při této technologické etapě probíhají práce ve venkovním prostředí. Musíme tedy 

brát v úvahu povětrnostní podmínky na prováděné práce. Při nepříznivých povětrnostních 

podmínkách musí zhotovitel práce přerušit. Nepříznivé povětrnostní podmínky jsou 

specifikovány v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

Konkrétně se jedná o bouři, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy. Dále silný vítr o 

rychlosti 11 m.s
-1

. Dohlednost v místě práce nesmí být menší než 30 m a teplota prostředí 

během provádění prací nižší než – 10 °C. 
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Při zemních pracích je důležité sledovat množství srážek z důvodu možnosti 

rozbřednutí terénu a tím pádem ztížení pohybu nebo úplnému zamezení pohybu strojů. 

V případě provádění monolitických konstrukcí při teplotě nižší než + 5 °C nebo 

vyšších než + 30 °C musí dojít ke speciálním opatřením, než beton dosáhne pevnosti 

minimálně 5 MPa. Při nízkých teplotách musí dojít k zahřívání betonové konstrukce jejím 

zakrýváním nebo zahříváním horkým vzduchem případně parou. Použitím urychlujících 

přísad dojde k urychlení tvrdnutí betonu, ne však k jeho ochraně proti zmrznutí. Teplota 

povrchu pracovní spáry musí být v době betonáže vyšší než 0 °C a nesmí v ní být led nebo 

voda. Při vysokých teplotách v letních měsících se konstrukce zakrývá, aby nedocházelo 

k rychlému odpařování vody.   
 

8.4.2. Vybavenost staveniště 

Staveniště je oploceno neprůhledným oplocením výšky 2,0 m a je přístupné z ulice 

Pod Děkankou uzamykatelnou bránou šířky 6,0 m. Staveništní komunikace je zpevněná 

prefabrikovanými silničními panely. Dále jsou vytvořeny zpevněné plochy pro pojezd 

stavebních strojů speciálního zakládání. Tyto plochy jsou taktéž zhotovené ze silničních 

panelů stejně jako plochy skladovací. Na staveništi je také zřízena montážní plocha ze 

štěrku frakce 32/63 mm pro vázání armokošů podzemních stěn. Na staveništi bude 

vybudováno míchací centrum (výrobna směsi) pro výrobu pažící suspenze. Výrobna směsi 

bude napojena na přípojku vody a elektřiny. 

Napojení na elektrickou energii je provedeno ze stávající rozvodné skříně na 

budově garáží. Za tím to napojením je umístěn hlavní staveništní rozvaděč s elektroměrem 

pro měření spotřeby energie. Na vodu bude staveniště napojené na v předstihu 

vybudovanou přípojku vody. Napojení proběhne ve vodoměrné šachtě. V této šachtě 

probíhá zároveň i měření spotřeby vody. Staveniště nebude napojené na kanalizaci. 

Splašky budou 1 × týdně vyváženy specializovanou firmou. 

Na staveništi bude umístěno sedm staveništních kontejnerů. Dva pro vedení stavby, 

tři jako šatny pro pracovníky, jeden sanitární kontejner a jeden skladový kontejner.  

Před zahájením prací byl proveden geotechnický průzkum, z důvodu stanovení 

druhů a mocností jednotlivých zemin a stanovení hladiny podzemní vody.  
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8.4.3. Instruktáž 

Pracovníci budou průkazně proškoleni, případně prakticky zacvičeni v rozsahu 

potřebném pro výkon jejich práce a jejich znalosti budou ověřeny. Školení budou provádět 

instruktoři a vedoucí pracovníci jednotlivých dodavatelů. Proškolení stvrdí pracovníci 

svým podpisem. Pracovníci budou mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce a 

budou seznámeni s organizací zajištění první pomoci, s organizací požární ochrany a 

s umístěním hlavních uzávěrů na staveništi. Pro vybrané práce budou pracovníci i 

zdravotně a odborně způsobilí. Strojníci, jeřábníci, vazači, svářeči budou mít platné 

průkazy. Pracovní doba je od 7:00 do 16:00 s hodinovou přestávkou na oběd. Veškeré 

práce na staveništi budou prováděny podle platných norem, předpisů a podle schválené 

projektové dokumentace. 

Na staveništi bude vedena evidence pracovníků. 

 

8.5.  Personální obsazení 

Na správné provádění prací, dodržování technologických postupů budou dohlížet 

stavbyvedoucí a mistři.  

Na dodržování BOZP na staveništi bude dohlížet koordinátor BOZP, který musí být 

pro tuto stavbu stanoven z důvodu, že se na staveništi budou pohybovat zaměstnanci více 

než jednoho zhotovitele. 

Pracovníci musí mít platné certifikáty, strojní a profesní průkazy. Tyto průkazy budou 

u pracovníků kontrolovány.  

U pracovníků jiné národnosti se musí zkontrolovat, zda mají platné vízum podle 

zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České Republiky a o změně některých 

zákonů a podle zákona 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních 

dokladů.  

Složení pracovních čet 

Přípravné práce (odstranění křovin, sejmutí ornice): 

1 × Vedoucí čety – tesař, arborista (certifikát na kácení dřevin, průkaz obsluhy 

motorové pily) 

6 × Pomocný dělník (průkaz obsluhy motorové pily) 

1 × Obsluha dozeru (průkaz strojníka) 

1 × Obsluha nakladače (průkaz strojníka) 
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2 × Řidič nákladního automobilu (platný řidičský průkaz) 

2 × Pomocný dělník  

Podzemní stěna (podzemní stěna, vázání armokošů, bednění vodících zídek): 

1 × Vedoucí čety (Mistr) – provádění speciálního zakládání staveb (osvědčení) 

1 × Obsluha kolového rýpadla (průkaz strojníka) 

1 × Obsluha drapákové soupravy (průkaz strojníka) 

6 × Řidič autodomíchávače (platný řidičský průkaz) 

2 × Řidič nákladního automobilu (platný řidičský průkaz) 

4 × Tesař (výuční list + praxe) 

1 × Vedoucí čety – železář (výuční list + praxe) 

6 × Vazač výztuže 

3 × Svářeč (svářecí průkaz) 

10 × Pomocní dělníci 

1 × Geodet s pomocným pracovníkem 

Výkop stavební jámy: 

1 × Vedoucí čety – obsluha kolového rýpadla (průkaz strojníka) 

4 × Řidič nákladního automobilu (platný řidičský průkaz) 

4 × Pomocný dělník 

1 × Obsluha autojeřábu (průkaz strojníka) 

1 × Obsluha nakladače (průkaz strojníka) 

Kotvení podzemní stěny: 

1 × Vedoucí čety (Mistr) – provádění zemních kotev (osvědčení) 

2 × Obsluha vrtné soupravy (průkaz strojníka) 

4 × Řidič autodomíchávače (řidičský průkaz) 

1 × Obsluha injektážní soupravy (průkaz strojníka) 

1 × Řidič nákladního automobilu (platný řidičský průkaz) 

2 × Svářeč (svářecí průkaz) 

4 × Obsluha napínací pistole 

4 × Pomocný dělník 

1 × Obsluha autojeřábu (průkaz strojníka) 

1 × Geodet s pomocným pracovníkem 
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8.6.  Stroje a pracovní pomůcky 

8.6.1. Velké stroje 

– 1 × Autojeřáb Liebherr LTM 1055/1 

– 4 ×  Tatra T 158 

– 1 × Valník Volvo FH 13 440 62R 6 × 2 

– 1 × Tahač MAN 41.540 8 × 4/4 BLS + podvalník Goldhofer STZ – L4 – 45/80A F1 

– 6 × Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 9 C 

– 1 × Pásový dozer Caterpillar D6T XL 

– 1 × Kolové rýpadlo Caterpillar M318F 

– 1 × Kolový nakladač Caterpillar 908M 

– 1 × Drapáková souprava Liebherr HS 855 HD Litronic 

– 1 × Vrtná souprava Massenza MM4 

– 1 × Injektážní centrum 

– 1 × Smykem řízený nakladač Caterpillar 262 D 

– 6 × Pásový dopravník Tramaz 

– 1 × Vibrační válec ASC 70 Ammann 

– 1 × Mycí rampa 

– 1 × Schodišťová věž Doka 250 

8.6.2. Elektrické stroje a nářadí 

– 1 × Napínací zařízení vícelanové freyssinet CC 3507 

– 1 × Vibrační deska Lumag RP 300HPC 

– 1 × Svářecí invertor KITin 165 

– 1 × Motorová pila Stihl MS 261 

– 2 × Kalové čerpadlo HCP 80ASH22.2 

– 1 × Vysokotlaký čistič WAP 

– 3 × Úhlová bruska DeWALT DWE494 

– 2 × AKU vrtačka DeWALT DCD710D2 

– 2 × Kombinované kladivo Bosch GBH 3 – 28 DRE Professional 

– 1 × Totální stanice Focus 6 
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8.6.3. Ruční nářadí a pomůcky 

Kladiva, kleště, ruční pila, vodováha, kalibrovaná ocelová pásma, metr, lopaty, 

ocelové hrábě, krumpáč, sekera, zednické lžíce, stavební kolečko, hřebíky, laserový 

digitální dálkoměr, značkovací barva, šňůry, koště průmyslové s násadou, stavební kbelík, 

olovnice, žebřík, rádlovacím drát 

8.6.4. Osobní ochranné pomůcky 

Všichni pracovníci budou používat tyto OOPP: Ochrannou přilbu 

       Pracovní oděv 

       Pracovní obuv 

       Reflexní vestu 

       Pracovní rukavice 

       Ochranné brýle, sluchátka 

 

V případě provádění svářečských prací navíc: Samozatmívací kukla 

       Ochranné svářečské rukavice 

Dlouhé speciální oblečení proti 

popálení 

8.7.  Postup 

8.7.1. Vytyčení, odstranění stromů, keřů, náletových dřevina a sejmutí ornice 

 Před zahájením prací musí být v zájmovém území staveniště zajištěny a trvale 

vytyčeny všechny zde vedené inženýrské sítě a musí být provedena přeložka kabelu NN, 

který prochází přes staveniště a během výkopu stavební jámy by mohlo dojít k jeho 

poničení. Také dojde k vytyčení modulových os administrativní budovy a k výškovému 

zaměření staveniště. Vytyčení provede geodet pomocí totální stanice. 

Před započetím samotného procesu zajištění a výkopu stavební jámy musí dojít 

k odstranění stromů, křovin a náletových dřevin z pozemku kde bude probíhat výstavba. 

Odstraněny budou pouze ty dřeviny, které by bezprostředně ohrožovaly výstavbu objektu. 

Ke kácení dřevin je nutné povolení. Toto povolení zajistí objednatel a zhotovitel musí 

dodržet podmínky tohoto povolení. Keře a náletové dřeviny budou odstraněny pomocí 

křovinořezů nebo seker. Odstraněné budou i s kořeny a naloží se do kontejnerů 
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připravených na staveništi a odvezou se na skládku. Stromy budou pokáceny pomocí 

motorových pil. Tyto práce smí provádět pouze osoba s průkazem na manipulaci 

s motorovou řetězovou pilou (arborista). Nejdůležitější částí při kácení stromů je 

naplánování směru jakým má strom padat. V cestě pádu stromu nesmí bránit žádné 

překážky. Po naplánování směru kácení již začne kácení samotné. Provede se zářez, na 

opačné straně než kam má strom padat, a vloží se do něho kácecí klín, aby nedošlo 

k sevření vodící lišty pily. Poté se strom povalí předem zvoleným směrem. Po dopadu 

stromu na zem se ořežou větve a kmen se rozřeže na kratší kusy, aby s ním bylo možné 

snadněji manipulovat. Větve a pařezy se zlikvidují štěpkováním. Rozřezané kmeny se 

naloží do kontejnerů a odvezou se. Mohou se dále využít nebo použít jako palivo. 

 

Obr. 8-3 Kácení dřevin 

Po odstranění křovin a stromů dojde k okamžitému zasypání jam zeminou a ke 

zhutnění těchto zásypů. Poté se odstraní ornice v tloušťce 0,2 m. Ornice se odstraní na celé 

ploše pozemku. Je to z důvodu, že objekt zaujímá převážnou část plochy pozemku 

investora a na zbylé ploše budou provedeny zpevněné plochy nebo sadové úpravy. Plocha 

pozemku je 3 952,16 m
2
. Ornice bude shrnuta pomocí pásového Dozeru Caterpillar D6T 

XL. Ornice bude nakládána kolovým nakladačem Caterpillar 908M na nákladní 

automobily Tatra T 158 a odvážena na skládku zeminy.  

8.7.2. Vytyčení vodících zídek 

Po sejmutí ornice se začne s prováděním podzemních stěn, které slouží jako zajištění 

stavební jámy, proti pronikání podzemní vody a také jako obvodové stěny podzemní 

stavby. Nejdříve ze všeho musí být vytyčeny vodící zídky. Vodící zídky slouží 

k směrovému vedení hloubícího mechanismu, zajišťují výškovou úroveň, stabilizují vrchní 

část podzemních stěn, slouží jako podpora pro armokoše podzemních stěn a také jako 
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zásobní prostor pažící suspenze při zahájení těžby. Vytyčení vodících zídek provede 

geodet podle platné projektové dokumentace a označí jejich polohu na zeminu pomocí 

reflexního spreje. Kolem vytyčených vodících zídek budou provedeny zpevněné plochy 

z prefabrikovaných silničních panelů uložených na hutněnou štěrkovou vrstvu frakce 32/63 

mm pro pojezd těžké mechanizace především drapákové soupravy. Před vybudováním 

těchto ploch se ověří únosnost zeminy statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. 

Stejně tak, se musí provést zpevněná plocha pod čistící a čerpací techniku suspenze.  

8.7.3. Výkop rýhy pro vodící zídky 

Po vytyčení vodících zídek a připravení zpevněné plochy dojde k vyhloubení rýhy 

pro vodící zídky pomocí kolového rýpadla. Vodící zídky budou hloubeny ve třech 

pracovních úrovních podle svahu terénu. Šířka vodící zídky je v každém místě minimálně 

o 50 mm širší než šířka podzemní stěny, tedy 850 mm. V místech, kde jsou podzemní 

stěny do oblouku, je šířka vodící zídky 860 mm. Výška rýhy pro vodící zídky je 1 000 mm 

a celková šířka je 1 350 mm. 

8.7.4. Provádění vodících zídek 

 Vodící zídky jsou na obou stranách podzemní stěny prováděné jako železobetonové 

monolitické zídky v tl. 250 mm – 600 mm. 

 

Obr. 8-4 Vodící zídky 

 Nejprve se zřídí jednostranné tradiční bednění zídek ze smrkového dřeva. To se 

skládá z prken (bočnic), které se spojí pomocí svlaků. Jednotlivé strany bednění se poté 

mezi sebou rozepřou pomocí hranolů, aby nedošlo k jejich posunutí. Hranoly se důkladně 

uklínují. 
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Již během bednění zídek se začne provádět jejich vyztužování pomocí svařovaných 

ocelových sítí 6/100 × 6/100 mm. Stykování sítí bude vytvořeno přesahem sítí o dvě oka 

tedy o 200 mm. Vodící zídky jsou vyztuženy pouze slabě z důvodu jejich pozdějšího 

zbourání.  

Následná betonáž čerstvou betonovou směsí bude prováděna přímo z 

autodomíchávačů. Vodící zídky budou zhotoveny z betonu C 16/20 – XC1. Při betonáži 

nesmí docházet k posunu bednění nebo svařovaných sítí. Čerstvá betonová směs bude 

hutněna ponornými vibrátory, dokud neustane vytlačování zadrženého vzduchu. Vodící 

zídky budou hutněny po vrstvách max. 1,25 násobku délky ponorné hlavice vibrátoru. Při 

vibrování druhé vrstvy dojde k převibrování povrchu vrstvy předchozí. Ponorný vibrátor se 

nebude během vibrování dotýkat svařovaných ocelových sítí, aby nedošlo k jejich posunu. 

Vpichy budou voleny takovým způsobem, aby docházelo k překrývání poloměrů účinnosti 

ponorného vibrátoru. 

 Po dokončení betonáže následuje technologická pauza, během které se začne 

s vázáním armokošů podzemních stěn. Armokoše musí být vázány až přímo na staveništi 

z důvodu jejich značných rozměrů a složitosti vázání. Také dochází k ošetřování čerstvé 

betonové směsi podle požadavků ČSN EN 13670. Povrch vodících zídek se ošetřuje 

z důvodu, aby dosáhl požadované pevnosti a trvanlivosti. V případě nepříznivých 

klimatických podmínek (teplota pod + 5 °C, déšť, sníh), bude docházet k zakrývání nebo 

zahřívání vodících zídek. Jinak probíhá ošetřování čerstvé betonové směsi kropením 

vhodnou vodou a zabráněním proti vysychání parotěsnými plachtami, které se zabezpečí 

na hranách a spojích proti odkrytí. 

8.7.5. Hloubení podzemní stěny 

 Po dosažení dostatečné pevnosti betonu v tlaku pro odbednění se vodící zídky 

odbední tak, že se postupně uvolní klíny a odstraní rozpěry protilehlých stěn a jednotlivé 

bočnice se vytáhnou. Bednění bude očištěno a uloženo na zpevněnou plochu k tomuto 

účelu zřízenou. Hloubení rýhy podzemní stěny může být zahájeno až po dosažení 70 % 

pevnosti betonu v tlaku (11,2 MPa). Pevnost v talku bude průběžně zjišťována pomocí 

Schmidtova kladívka. Na vršku vodících zídek bude vytyčena vytyčovacími geodetickými 

přístroji a geodetem poloha spár mezi lamelami a označí se reflexním sprejem. První 

pracovní úroveň vodících zídek se zahradí a napustí bentonitovou suspenzí. Zbylé dvě 

úrovně se rozepřou pomocí dřevěných rozpěr průměru min. 100 mm a důkladně se 

uklínují. Poté se již začne hloubit rýha pro podzemní stěnu pomocí lanového jeřábu 
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Liebherr HS 855 HD s lanovým drapákem Stein K 510. Šířka drapáku odpovídá šířce 

podzemní stěny, která je 800 mm. Záběr drapáku je 2 800 mm. Těžba probíhá pod pažící 

bentonitovou suspenzí, která zajišťuje stabilitu stěny a je do rýhy dopravována z míchacího 

centra pomocí hadic vedených nad zemí. Složení pažící suspenze je v režii specializované 

firmy hlubinného zakládání. Požadavky na její vlastnosti jsou dány normou ČSN EN 

15381+A1. Podzemní stěna je hloubena systémem primárních lamel a po jejich úplném 

dokončení (zabetonování) se provede mezi nimi lamela sekundární. Hloubka podzemních 

stěn je 12,4 m a 12,95 m. 

 

Obr. 8-5 Postup těžby jednotlivých lamel 

 Hladina pažící bentonitové suspenze nesmí klesnout pod spodní hranu vodících 

zídek. V případě, že se tak stane, musí se těžba okamžitě přerušit a bentonitová suspenze 

neprodleně doplnit. Bentonitová suspenze je do rýhy vháněna z míchacího centra 

bentonitové suspenze umístěného na zpevněné ploše v půdorysu budoucího výkopu 

stavební jámy pomocí hadic vedených nad zemí.  

 

Obr. 8-6 Míchací centrum a hladina pažící suspenze v rýze 
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Vytěžená zemina je nakládána kolovým nakladačem na nákladní automobily a 

odvážena do recyklačního střediska. Po dokončení hloubení lamely podzemní stěny dojde 

k jejímu vyčištění a ke kontrole její hloubky. Kontrola se provádí olovnicí. Také dojde ke 

kontrole kvality pažící bentonitové suspenze. Požadované vlastnosti bentonitové suspenze 

jsou popsány v kapitole 9. Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce a zajištění stavební 

jámy podzemními stěnami.  

8.7.6. Osazení koutových pažnic a armokošů  

 Do vyhloubených a vyčištěných primárních lamel se osadí dočasné koutové pažnice 

s navlečenými těsnícími pásy tzv. waterstopy. Tyto pažnice zajišťují vodotěsnost 

pracovních spár mezi jednotlivými lamelami. Navíc koutové pažnice tvoří bednění 

pracovní spáry. 

 

Obr. 8-7 Pažnice s waterstop páskem 

 Po osazení koutových pažnice dojde k osazení armokoše podzemní stěny. Ten se 

zasune do lamely vyplněné přečištěnou bentonitovou suspenzí. Armokoš se bude osazovat 

v celku, jelikož jejich spojování by bylo komplikované. Z důvodu jejich velkých rozměrů 

budou vázány až přímo na stavbě. S jejich vázáním se začne již v době zřizování vodících 

zídek. Armokoše se skládají ze svislé a vodorovné výztuže, výztuže příčné – montážní, 

příčné výztuže, výztuže zavětrovací svislé i vodorovné, příložek pod kotvy a závěsů. Ta 

zajistí tuhost armokoše. Krytí výztuže je zajištěno pomocí betonových distančních koleček. 

Jejich osazení do vyhloubených lamel bude probíhat pomocí lanového jeřábu. Armokoše 

se do lamel vkládají tak, že se zavěsí na vodící zídky. Pro tento účel jsou opatřeny 

armokoše oky, kterými se protáhnou pruty betonářské výztuže. Spodní okraj armokoše 

musí být osazen minimálně 200 mm nade dnem rýhy. Minimální uložení prutů na vodících 

zídkách je 100 mm na každé straně. Min. vodorovná světlá vzdálenost mezi pruty ve směru 
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rovnoběžném se stěnou rýhy musí být 100 mm. Světlá vzdálenost mezi čely armokoše a 

bedněním spár, včetně waterstopů je nejméně 200 mm. 

 

Obr. 8-8 Osazování armokoše lamely podzemní stěny 

8.7.7. Betonáž lamel podzemní stěny 

 Okamžitě po osazení armokoše, max. však do 2 hodin od přečištění bentonitové 

pažící suspenze musí být zahájena betonáž. V případě nedodržení časového odstupu musí 

být bentonitová suspenze přezkoušena a případně se provede její další přečištění. Betonáž 

probíhá kolonou betonářských rour, která je osazena až na dno lamely. Při betonáži každé 

lamely budou použity dvě sypákové roury, z důvodu, aby byla vzdálenost mezi nimi 

nejvíce 3,0 m. Licí roury budou průměru 200 mm s trychtýřovou násypkou. Tento průměr 

je zvolený záměrně, aby byla splněna podmínka minimálního průměru buďto 6 × max. 

zrno kameniva nebo min. 150 mm. Licí roury musí být čisté a vodotěsné. Beton je do 

sypákových rour dodáván přímo z autodomíchávačů. Licí roury jsou umístěny tak, aby 

bylo zaručeno zhruba rovnoměrné stoupání a rozlévání betonu. Betonáží je vytlačována 

pažící suspenze, která je průběžně odčerpávána, přečištěna a skladována pro další použití 

na ostatních lamelách. Kolona betonářských rour je do lamely spuštěna se zátkou, která 

zajistí, že do ní nepronikne pažící suspenze. Poté je rourou spuštěn beton a roura je 

povytažena o 100 až 200 mm a tím se zajistí možnost výtoku betonu do vytěženého 

prostoru. Licí roura je postupně v průběhu betonáže podle potřeby zkracována a 

povytahována, ale vždy musí zůstat její konec ponořen v čerstvé betonové směsi a to 

nejméně 3,0 m. První rozpojení kolony betonářských rour by mělo být provedeno, až po 
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dosažení 5 m hloubky betonu. Betonáž lamely musí probíhat bez přerušení. Na závěr se 

provede přebetonování hlavy podzemní stěny tak, aby celá projektovaná výška podzemní 

stěny byla z betonu neznečištěného pažící bentonitovou suspenzí. Pro podzemní stěnu je 

použit beton C 30/37 – XA1, vodotěsný. Betonová směs se nesmí vibrovat.  

 

Obr. 8-9 Betonáž lamely podzemní stěny 

8.7.8. Vytažení koutových pažnic  

 Vytažení koutových pažnic se provádí po zatuhnutí betonové směsi lamely. 

Přibližně 1 až 2 hodiny po betonáži. Vytažení pažnic se opět provádí lanovým jeřábem. 

Vytažení koutových pažnic je svisle směrem vzhůru a musí být plynulé. Při vytahování 

pažnic musí dojít k uvolnění těsnících waterstopů, které budou sloužit k těsnění pracovní 

spáry lamely. Polovina waterstopu zůstane zabetonována v lamele a druhá polovina se 

zabetonuje do lamely vedlejší (viz obr. 8–10).  

 

 

Obr. 8-10 Spára mezi lamelami 
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8.7.9. Odbourání 

Odbourání vrchní části lamel se provádí z důvodu nutnosti odstranit znečištěný, 

nebo špinavý beton. Zdravý beton nad čistou úrovní musí být obnažen v celém průřezu 

lamely. Toto odbourání se provádí nářadím a metodami, které nepoškodí beton nebo 

výztuž. Odbourání nad konečnou úroveň bude probíhat ještě před zatvrdnutím betonu. Na 

čistou úroveň se každá lamela podzemní stěny odbourá až po dosažení dostatečné pevnosti 

betonu. 

Po dokončení 1. pracovní úrovně se odstraní rozepření 2. pracovní úrovně vodících 

zídek a provede se naprosto stejným způsobem, jak je popsáno výše. Po dokončení 2. 

pracovní úrovně se provede 3. pracovní úroveň. Po dokončení podzemní stěny se začne 

s hloubením hlavní stavební jámy. 

8.7.10.  Hloubení hlavní stavební jámy na 1. kotevní úroveň 

Hloubení hlavní stavební jámy bude prováděno kolovým rýpadlem Caterpillar 

M318F. Hloubka 1. kotevní úrovně pod terénem je v rozmezí od 1,75 – 3,85 m podle 

sklonu terénu. Zemina bude odvážena pomocí nákladního automobilu Tatra T158, který 

bude nakládán kolovým nakladačem Caterpillar 908M. Celkový objem zeminy k vytěžení 

na tuto stavební úroveň je 4 487,03 m
3
. Sjezd do stavební jámy bude proveden ze západní 

strany kolem lamel podzemní stěny L1 a L2. Plocha sjezdové rampy je zpevněna 

štěrkopískem frakce 32/63 mm po zhutnění tloušťky 150 mm. Hutnění se provede vibrační 

deskou Lumag RP 300HPC. Společně s odtěžením zeminy musí dojít i k odstranění 

vodících zídek, které by jinak bránily v provádění prací.  

 

Obr. 8-11 Hloubení stavební jámy 
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8.7.11.  Provedení dočasných zemních pramencových kotev na 1. kotevní 

úrovni 

 Pramencové kotvy slouží k zajištění stability podzemních stěn. Před samotným 

prováděním kotev, musí dojít k jejich vytyčení pověřeným geodetem a jejich poloha se 

označí pomocí signalizačního spreje na podzemní stěny. Vytyčení je provedeno podle 

schválené a platné projektové dokumentace. Počet kotev a jejich umístění je součástí 

statického výpočtu PD. Po vytyčení kotev dojde k jejich vyvrtání pomocí vrtné soupravy 

Massenza MM4. Délky kotev se pohybují od 14,0 m do 21,0 m. Sklon kotev od vodorovné 

roviny je 25° – 35°. Vrty pro kotvy budou hloubeny rotačním způsobem. Vrtání bude 

probíhat pod ochrannou jílocementovým výplachem.  

 Každý dokončený vrt se vyčistí a vyplní cementovou zálivkou. Poté se do vrtu 

můžou osadit kotevní lana. Pro kotvení podzemní stěny jsou použita sedmipramencová 

kotevní lana. Poté dojde k injektáži kořene pramencových kotev cementovou směsí CEM 

II/B – S. Injektáž se provádí pomocí manžetové trubky s perforací. Ta je vkládána do vrtu 

přímo s kotevními lany.  

 Po dokončení injektáže musí následovat technologická přestávka. Ta potrvá celkem 

10 dní. Po ukončení technologické přestávky se sestaví hlavy kotev a dojde k 

jejich napnutí napínacím zařízením freyssinet CC 350. Kotvy budou napínány podle 

projektu silami od 400 kN do 1 140 kN. Do funkce se kotva uvede zakotvením v hlavě. 

Osazení, injektáž napínaní a zkoušky kotev se provádí dle ČSN EN 1537 Provádění 

speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy.  

 

Obr. 8-12 Dočasná pramencová kotva 



170 

 

8.7.12.  Hloubení hlavní stavební jámy na 2. kotevní úroveň  

 Hloubení hlavní stavební jámy bude prováděno kolovým rýpadlem Caterpillar 

M318F. Hloubka 2. kotevní úrovně je v rozmezí od 4,0 –5,0 m pod první kotevní úroveň. 

Z důvodu velké hloubky stavební jámy a malého prostoru v jejím okolí nebude proveden 

sjezd do stavební jámy. Nebylo by možné vytvořit bezpečný sjezd a navíc by zabíral 

značnou část půdorysné plochy a nebylo by tak možné stavební jámu odtěžit. Z těchto 

důvodů bude transport zeminy ze stavební jámy zajištěný pomocí pásových dopravníků 

Tramaz. Ty budou do stavební jámy spuštěny autojeřábem Liebherr LTM 1055/1 a plněny 

smykovým nakladačem Caterpillar 262 D. Pásový dopravník bude končit nad manipulační 

plochou v takové výšce, aby pod něho mohl zajet nákladního automobilu Tatra T158, 

kterým bude zemina odvážena. Při takto prováděném těžení musí být nasazen dostatečný 

počet nákladních automobilů, aby mohlo těžení probíhat souvisle bez přestávek. Počet 

nákladních automobilů viz výpočet kapitola 11. Výpočet a porovnání dvou variant těžení 

stavební jámy. Celkový objem zeminy k vytěžení na tuto stavební úroveň je 10 598,27 m
3
.  

 

Obr. 8-13 pásový dopravník 

8.7.13.  Provedení dočasných zemních pramencových kotev na 2. kotevní 

úrovni 

 Postup provádění dočasných pramencových kotev na 2. kotevní úrovni je stejný 

jako na 1. kotevní úrovni. Počet kotev a jejich umístění je součástí statického výpočtu. 

Postup je popsán v bodě 8.7.11. 
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8.7.14.  Hloubení hlavní stavební jámy na dno stavební jámy 

Postup provádění těžení stavební jámy na její dno je stejný jako těžení stavební 

jámy na 2. kotevní úroveň. Hloubka dna stavební jámy je v rozmezí od 2,35 – 3,75 m pod 

druhou kotevní úroveň. Celkový objem zeminy k vytěžení na tuto stavební úroveň je 

6 219,0 m
3
. Úroveň základové spáry se nachází ve čtyřech výškových úrovních a to 

v úrovni: – 11,16 m, – 9,96 m, – 8,56 m a v úrovni – 7,16 m. Postup těžby je popsán 

v bodě 8.7.12. 

8.7.15.  Frézování drážky do podzemní stěny a rozepření podzemních stěn  

V podzemní stěně bude po celém obvodu ve dvou výškových úrovních (stropní 

konstrukce 3. PP a stropní konstrukce 2. PP) vyfrézovaná drážka hloubky 100 mm pro 

uložení stropních konstrukcí.  

 

Obr. 8-14 Provádění drážek v podzemní stěně 

Podzemní stěny budou v průběhu odtěžování rozpírány pomocí dočasných rozpěr. 

Dočasné rozpěry budou tvořeny z tyčí průřezu IPE 240, 270, 300 a 330, S 235. Rozpírány 

budou sousední podzemní stěny šikmou rozpěrou (viz obr. 8–15). Rozpěry budou 

osazovány v době mezi injektáží a napínáním dočasných pramencových kotev 1. kotevní 

úrovně. Osazeny na podzemní stěny budou pomocí podkladní desky tl. 25 mm, ke které 

jsou přivařeny ocelové trubky Ø 89/10 mm, délky 400 mm (viz obr. 8–15). Tyto trubky 

budou osazeny do armokošů lamel a stejně jako dočasné pramencové kotvy se vyplní 

cementovou zálivkou. Stejně tak IPE profily se k podkladní desce přivaří.  
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8.7.16.  Čerpání podzemní vody ze dna stavební jámy 

 V půdorysu hlavní stavební jámy budou vytvořeny dvě studny. Studny budou 

vytvořeny odtěžením zeminy a následným uložením betonových skruží 1 000 × 500 × 90 

mm. Skruže budou obsypány kamenivem frakce 16/32 mm, pod kterým bude umístěna 

netkaná geotextílie. V studnách budou umístěny kalové čerpadla HCP 80ASH22.2. Na dně 

stavební jámy, těsně pod úrovní základové spáry bude vytvořeno kolovým rýpadlem pět 

příčných trativodů z drenážních trubek DN 200 vyspádovaných do čerpacích studní. 

Drenáž bude osazena do rýhy (š × h) 0,3 × 0,25 m. Celková délka drenáže v půdorysu 

stavební jámy je 170 m. Po dokončení výkopu rýh se do rýh uloží geotextílie a následně 

drenážní trubky, které se geotextílií opláští. Drenážní potrubí s geotextílií se zasype 

hrubým drceným kamenivem frakce 16 mm. Pomocí kalových čerpadel je pak voda ze 

studní výtlačným potrubím odváděna pryč ze stavební jámy do odkalovacích jímek 

(objekty předčisticího zařízení s usazovacím prostorem na zachycení splavenin) a odtud po 

odkalení přečerpávány do přípojky definitivní kanalizace, provedené v úvodu výstavby do 

již zhotovených kanalizačních šachet. Po dokončení vsakovacího objektu budou vody 

odváděny již přímo do vsakovacího objektu, který bude na pozemku investora a umožňuje 

bezpečnou likvidaci podzemních vod. 

Dále bude zhotovena drenáž okolo stavební jámy. Ta bude umístěna pod 

upraveným terénem a bude likvidovat vodu v bázi navážek. Zhotovení drenáže se provede 

stejným způsobem jako na dně stavební jámy. Délka drenáže je 120,25 m. 

Obr. 8-15 Dočasné rozepření podzemních stěn 
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8.8.  Jakost a kontrola  

8.8.1. Vstupní 

Vstupní kontrola zahrnuje kontrolu projektové dokumentace. Konkrétně kontrola 

její platnosti, úplnosti a správnosti. Jelikož se jedná o první etapu prací, zkontroluje se i 

založení stavebního deníku. Také se zkontroluje připravenost pracoviště. Dále se kontrolují 

pracovníci, jejich odborná způsobilost, tedy platnost jejich certifikátů, profesních průkazů, 

víz apod. Stejně tak, musí dojít ke kontrole strojů a mechanismů, s kterými se uvažuje pro 

tuto technologickou etapu. Při dodání jakéhokoliv materiálu se kontroluje jeho množství, 

kvalita a případně rozměry. Nezbytná kontrola u dodávaných materiálů je kontrola 

dodacích listů. Při dodání betonové směsi se kontroluje její konzistence zkouškou sednutí 

kužele. Také se provede kontrola vytyčení modulových os administrativní budovy a 

výškového zaměření staveniště. Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s mistrem, 

případně se stavebním dozorem investora a o kontrole provedou zápis do stavebního 

deníku. 

8.8.2. Mezioperační 

V mezioperační kontrole opět dochází ke kontrole pracovníků. Tentokrát se jedná o 

namátkovou kontrolu dodržování BOZP, používání OOPP a zda nejsou pod vlivem 

návykových látek. Dále se provádí kontroly průběžně prováděných prací. To zahrnuje 

kontrolu mocnosti sejmutí ornice dále kontrolu bednění – pozice, stabilita, těsnost apod. 

Kontrolu ukládání výztuže – uložení, průměr, druh, rozestupy, přesahy, poškození výztuže, 

provázání, krytí. Kontrola betonáže, ta se provádí průběžně při ukládání betonové směsi do 

bednění. Kontrola zahrnuje – výška ukládání, klimatické podmínky, hutnění, ošetřování. U 

provádění podzemních stěn se musí kontrolovat hladina a kvalita pažící suspenze, hloubka, 

svislost a poloha rýh. U pramencových kotev se navíc kontroluje poloha, délka vrtů, jejich 

čistota a také shoda předpokládaných a vrtem zjištěných geologických a 

hydrogeologických poměrů. Také se kontroluje průběh injektáže, to zahrnuje kontrolu 

kvality injektážní směsi, injektážní tlak a doba pro ukončení injektáže. Kontrola provedení 

odvodnění stavební jámy – poloha, hloubka čerpacích studní, poloha trativodů a jejich 

spád. Kontroly provádí stavbyvedoucí společně s mistrem, případně statikem a provede se 

o nich zápis do stavebního deníku.  
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8.8.3. Výstupní 

U všech betonovaných konstrukcí se po odbednění zkontroluje jejich geometrie a 

vyhodnotí se podle dovolených odchylek. Také se zkontroluje povrch konstrukcí, zda se 

konstrukce při odbedňování nepoškodila nebo nevznikly nálitky. Dále se zkontroluje 

půdorysná poloha a rovinnost konstrukcí. Také je nutné zkontrolovat pevnost betonu. U 

výkopu stavební jámy se kontrolují požadované výškové úrovně a tvary pracovních rovin. 

Kontroly provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. O kontrolách se provede 

zápis do stavebního deníku. 

8.9.  Bezpečnost a ochrana zdraví 

Přehled předpisů týkajících se bezpečnosti práce a norem souvisejících s prováděnými 

pracemi. Všechny tyto předpisy budou při zhotovení technologické etapy zajištění stavební 

jámy a jejím těžení dodržovány a budou se jimi řídit. 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

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

– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

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

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

– Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 

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

prostředí 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

– ČSN EN 474 – 1+A4 Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky 

– ČSN EN 474 – 2+A1 Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro 

dozery 
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– ČSN EN 474 – 3+A1 Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 3: Požadavky pro 

nakladače 

– ČSN EN 16228 – 1 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 

1: Společné požadavky 

– ČSN EN 16228 – 2 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 

2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví 

– ČSN EN 16228 – 5 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 

5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny 

– ČSN EN 16228 – 6 Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 

6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže 

– Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

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

– Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

– Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně 

 Všichni pracovníci budou vybaveni OOPP podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Dále budou všichni podrobeni 

instruktáži a proškoleni o bezpečnosti práce, o pohybu po pracovišti a o požární 

bezpečnosti. Pohyb po pracovišti souvisí s vymezením ploch pro dosah zvedacích 

mechanismů a pohyb strojů po pracovišti. 

Podrobněji je bezpečnost a ochrana zdraví při práci popsána v samostatné kapitole č. 

10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

8.10. Ochrana životního prostředí 

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat zákony a předpisy týkající se ochrany 

životního prostředí a způsobu nakládání s odpady. S odpady na tomto staveništi bude 

nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Třídění odpadů bude probíhat podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů. Ze 

stavebního odpadu budou dodavatelem stavby zvlášť odděleny hmoty mající charakter 

nebezpečného odpadu. Ty budou likvidovány oprávněnou firmou. 

Odvoz přebytečné zeminy, nevyužitelného odpadu a zbytky nevyužitého materiálu ze 

stavební činnosti budou ukládány do kontejnerů a odváženy na určené řízené skládky nebo 
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přednostně v případě stavebního odpadu, který je opětovně využitelný do recyklačního 

střediska. Dále budou na staveništi kontejnery na komunální odpad. Tento druh odpadu 

bude odvážen do spalovny. 

 Stavební stroje budou zkontrolovány. Musí mít platné technické kontroly a budou 

opatřeny úkapovými vanami zabraňujícími úniku olejů a provozních kapalin, a také aby 

nebyly příliš hlučné a neobtěžovali, tak okolí stavby. Na stavbě bude k dispozici havarijní 

souprava se sypkým univerzálním sorbetem v případě úniku kapalin. Nákladní automobily 

budou v době největšího rizika znečištění přilehlých komunikací (provádění výkopu 

stavební jámy na 1. kotevní úroveň) před výjezdem ze staveniště umývány v mycí rampě.  

Související legislativa: 

– Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

– Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

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

– Vyhláška 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady 

 Stromy nacházející se na pozemku výstavby budou zajištěny OSB deskami do 

výšky 2,0 m.  

Odpady vznikající při této technologické etapě: 

Číslo Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Likvidace 

Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 

1 01 04 09 Odpadní písek a jíl Ostatní odpad Recyklace 

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

2 03 01 05 

Piliny, hobliny, 

odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a 

dýhy 

Ostatní odpad 
Uložení na řízené 

skládce 

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 

3 12 01 13 Odpady ze svařování Ostatní odpad 
Uložení na řízené 

skládce 

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

10 17 01 01 Beton Ostatní odpad Recyklace 

11 17 02 01 Dřevo Ostatní odpad Recyklace 

12 17 04 05 Železo a ocel Ostatní odpad Recyklace 

13 17 05 01 Zemina Ostatní odpad Recyklace 

 

 



177 

 

 V tomto seznamu jsou uvedeny pouze odpady z materiálů používané v této 

technologické etapě. Veškeré ostatní odpady jako odpady komunální, odpadní obaly a 

odpady olejů jsou uvedeny v kapitole 11. Ekologická rizika a plán jejich konkrétních 

řešení. 
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Kontrolní a zkušební plán byl stejně jako technologický předpis vypracován na 

technologickou etapu zemních prací a zajištění stavební jámy podzemními monolitickými 

železobetonovými stěnami. Kontrolní a zkušební plán řeší kontroly kvality prací 

prováděných v této technologické etapě. Celkem byly na tuto technologickou etapu 

vypracovány tři kontrolní a zkušební plány. Jedná se o kontrolní a zkušební plán pro 

přípravné a zemní práce, o kontrolní a zkušební plán pro vodící zídky podzemních stěn a o 

kontrolní a zkušební plán podzemních monolitických stěn.  

9.1.  Kontrolní a zkušební plán – přípravné a zemní práce 

9.1.1. Vstupní kontroly 

1. Převzetí staveniště 

Staveniště přebírá od objednatele stavby zhotovitel stavby. U předání je přítomný 

technický dozor stavebníka. O předání a převzetí staveniště se sepíše protokol podle 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Jako další zápis se provede zápis do stavebního deníku, 

který se při předávání staveniště založí. Od této chvíle má zodpovědnost za veškerou 

činnost na staveništi zhotovitel stavby. Při předání a převzetí staveniště se zkontroluje jeho 

přístupnost příjezdovými komunikacemi. Také se stanoví základní požadavky na 

dodržování BOZP na staveništi a požární ochrany. 

2. Projektová dokumentace a jiné dokumenty 

Při vstupní kontrole projektové dokumentace se řeší platnost, úplnost a rozsah 

podle požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Projektová dokumentace již musí být 

schválena autorizovanou osobou. Kontroluje se tedy, zda projektová dokumentace 

obsahuje všechny potřebné výkresy, výpočty a textové zprávy a zda jsou tyto dokumenty 

vypracovány kvalitně a v předem stanoveném rozsahu. Z jiných dokumentů se kontroluje 

technologický předpis, vlastnické listy pozemků, zda je staveniště prosto práv třetích osob, 

dále smlouva o dílo, stavební povolení či vytyčovací schéma. Také budou ujasněna a 

zavedena opatření k ochraně životního prostředí. Jedná se především o nakládání 

s vytěženou zeminou, o likvidaci podzemních a dešťových vod a o likvidaci odpadů 

vznikajících při výstavbě. Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s technickým 

dozorem stavebníka, případně i s projektantem a provedou zápis do stavebního deníku. 

Projektová dokumentace bude na staveništi k dispozici po celou dobu výstavby. 
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3. Geotechnický průzkum 

Na tomto staveništi bylo pořízeno celkem 9 IG sond. Sondy byly pořízeny ještě 

před předáním a převzetím staveniště v době průzkumu staveniště z důvodu zjištění 

základových poměrů staveniště a hladiny podzemní vody. Vyhodnocení výsledků a popis 

těchto sond se porovná s předběžným geologickým průzkumem, který je uveden v PD. 

Tímto průzkumem byly klasifikovány zeminy a horniny, jejich mocnost a také hladina 

podzemní vody. Sondy jsou zakresleny v půdoryse pilot. Tento průzkum byl proveden 

geologickou společností. V tomto kroku se zhodnotí výsledky průzkumu a zkontrolují se 

s předpokládaným geologickým profilem území a předběžným geologickým průzkumem. 

O tomto průzkumu se provede zápis do stavebního deníku a sepíše se zpráva. 

4. Veřejné inženýrské sítě na staveništi 

Je provedena kontrola tras inženýrských sítí, které prochází pozemkem nebo se 

nachází v jeho blízkém okolí. Kontrola je nutná k porovnání skutečného stavu 

s dokumentací vlastníků technické infrastruktury. Vytyčení stávajících inženýrských sítí a 

jejich ochranných pásem se provádí za účelem jejich ochrany během prací na dotčeném 

pozemku. U této stavby dojde i k přeložení kabelu NN, aby nedošlo k jeho zničení během 

provádění výkopu hlavní stavební jámy. Vytyčení těchto sítí bude jasně označeno kolíky. 

Tyto práce se řídí normou ČSN 73 0420–1 a ČSN 73 0420–2. Tyto práce provádí geodet. 

Přítomni jsou i stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Kontrola proběhne pouze 

jednou a to vizuálně a měřením. O této kontrole se provede zápis do stavebního deníku a 

zhotoví se protokol.   

5. Připravenost staveniště  

Je provedena kontrola skutečného oplocení staveniště. To se porovnává s výkresem 

zařízení staveniště. Kontroluje se umístění oplocení a jeho výška. Ta je min. 1,8 m. Na 

tomto staveništi je navržena výška oplocení 2,0 m. Dále se kontroluje značení staveniště. 

Bezpečností, výstražné a příkazové značení na branách a dále značení dopravní u vjezdové 

a výjezdové brány. Jedná se o omezení rychlosti, zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí nebo 

značka stůj, dej přednost v jízdě. Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem 

stavebníka. Kontrola se provede pouze jednou. O kontrole se provede zápis do stavebního 

deníku.  
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6. Kontrola geodetických bodů 

Jedná se o ověření polohy předaných výškových a směrových geodetických bodů 

s jejich hodnotami uvedenými ve výškopise a polohopise. Tuto kontrolu musí provádět 

geodet pomocí teodolitu podle normy ČSN 730210–1 například teodolitem Zeiss Theo 020 

s odchylkou teodolitu do ± 3 mm. Kontroly se kromě geodeta účastní stavbyvedoucí a 

technický dozor stavebníka. Povolené výškové odchylky bodů vodorovné roviny jsou 

podle ČSN EN 73 0420–1 ± 25 mm. Kontrola proběhne pouze jedenkrát. O výsledku 

kontroly je proveden záznam do stavebního deníku. 

7. Kontrola způsobilosti pracovníků 

Před započetím prací se musí zkontrolovat pracovníci, kteří mají dané práce 

vykonávat. Konkrétně se jedná o kontrolu certifikátů pracovníků (kvalifikace) na dané 

profese, které mají vykonávat. Dále se jedná o profesní průkazy, u strojníků o strojní 

průkazy. Také musí být všichni pracovníci proškoleni z BOZP a obeznámeni s povinností 

používat OOPP a tato skutečnost musí být stvrzena jejich podpisem. V případě, že se 

budou na výstavbě podílet zahraniční pracovníci, musí dojít ke kontrole víz 

(zaměstnaneckých karet) podle zákona č. 326/1999 Sb. a podle zákona č. 136/2006 Sb. 

Kontrola každého pracovníka se provede pouze jedenkrát a provede ji stavbyvedoucí 

společně s mistrem. O kontrole pracovníků se provede zápis do stavebního deníku. 

8. Kontrola strojů a technických zařízení 

Kontrola strojů je nutná každý den před začátkem práce, případně i v průběhu prací 

s daným strojem. Kontrolu provádí sám strojník daného stroje nebo mistr a stavbyvedoucí. 

Kontrola se provádí podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Kontroluje se technický stav 

stroje (musí mít platnou technickou kontrolu), dále se kontrolují kapaliny, a zda nedochází 

k jejich úniku. Stroje a technické zařízení musí být používány jen k účelům, ke kterým jsou 

určeny dokumentací výrobce. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

9.1.2. Mezioperační kontroly  

9. Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky jsou při této technologické etapě významným faktorem, 

jelikož celá tato etapa probíhá ve venkovním prostředí. Klimatické podmínky na staveništi 

hlídá stavbyvedoucí, který je povinný v případě nepříznivých povětrnostních podmínek 

práce přerušit. Nepříznivé klimatické podmínky jsou definovány v nařízení vlády č. 
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362/2005 Sb. Pro danou technologickou etapu jsou požadavky na klimatické podmínky 

definovány v TP. Na staveništi musí být teploměr, který má stavbyvedoucí za povinnost 

kontrolovat minimálně 3 × – 4 × denně. Teplotu zapisuje do stavebního deníku. Jelikož se 

jedná o zemní práce, je také nutné kontrolovat srážky a v případě příliš měkkého terénu 

práce přerušit. Kontrolu provádí stavbyvedoucí průběžně každý den.  

10. Kontrola pracovníků 

Během výstavby bude docházet k namátkovým kontrolám pracovníků, aby se u 

nich vyloučila přítomnost alkoholu, drog nebo jiných návykových či omamných látek. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. O kontrole se provede zápis do stavebního 

deníku. 

11. Kontrola odstranění zeleně a kontrola stávající zeleně 

Kontrolu odstranění stromů a křovin z pozemku provede stavbyvedoucí společně 

s mistrem. Ke kontrole dojde pouze jednou a to vizuálně. Kontroluje se, zda byly dodrženy 

podmínky povolení podle zákona 114/1992 Sb. Déle se kontroluje odstranění zeleně včetně 

kořenů a také zasypání a zhutnění jam po kořenech. Podle zákona je nutné před započetím 

prací na objektu ochránit stávající zeleň. Stávající stromy se musí ochránit proti ohni, před 

chemickým znečištěním, zamokřením a zaplavením. Dále se také zabezpečí kmeny OSB 

deskami výšky minimálně 2 m, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození stavebními 

stroji nebo vozidly. Tato kontrola se řídí normou ČSN 83 9061, vyhláškou č. 334/1992 Sb. 

a vyhláškou č. 189/2013 Sb. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

12. Kontrola nakládání s odpady 

Při takto rozsáhlých pracích je nezbytná kontrola nakládání s odpady. Jedná se 

především o zeminu, odbouraný železobeton apod. V případě možnosti bude odpad 

přednostně nabídnut recyklačnímu středisku. Dále se jedná o materiály, které vznikají 

průběžně během provádění prací, ať už se jedná o obaly nebo stavební materiály. Na 

staveništi bude snaha předcházet vzniku odpadů. Kontrola se provádí průběžně každý den 

a zejména při likvidaci odpadu. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. O kontrole se 

provede zápis do stavebního deníku a na staveništi budou uchovávány dokumenty (vážní 

lístky) se způsobem a množstvím likvidovaného odpadu. Tyto práce se řídí Zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb. a odpady jsou tříděny podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. 
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13. Kontrola sejmutí ornice 

Před zahájením prací se provede kontrola vytyčení prostoru pro skrývku ornice. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a technický dozor stavebníka. Během skrývky 

ornice se kontroluje mocnost jejího sejmutí. Tato kontrola probíhá průběžně. Dále je také 

kontrolováno nakládání s ornicí po jejím sejmutí. V tomto případě bude veškerá ornice 

odvezena na skládku. Kontrola probíhá vizuálně a v případě mocnosti sejmutí ornice i 

měřením. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

14. Staveništní přípojky 

Během provádění přípojek pro zařízení staveniště se kontroluje jejich trasování 

(poloha) a ukládání. Probíhá kontrola shody skutečného provádění s výkresy zařízení 

staveniště a dalšími dokumenty PD nebo TP. Také se zkontrolují přípojná místa 

vybudovaná pro staveniště. Jedná se o přípojný bod vody ve vodoměrné šachtě, o napojení 

na elektřinu na stávajícím objektu garáží případně i o umístění staveništních rozvaděčů.  

Kontrola probíhá průběžně během provádění přípojek a provádí ji stavbyvedoucí a mistr. O 

kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  

15. Kontrola vytyčení hlavní stavby 

Vytyčení objektu podle PD provádí geodet. Jednotlivé body jsou trvale vyznačeny 

pomocí kolíků z betonářské oceli a reflexního spreje. Odchylky jsou stanoveny v normě 

ČSN 73 0420–2. Kontrolu vytyčených bodů provádí opět geodet se stavbyvedoucím a 

mistrem. Kontrola se provede pouze jednou a to měřením a o kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku.  

 

Obr. 9-1 Mezní půdorysná vytyčovací odchylka 
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Obr. 9-2 Mezní vytyčovací výšková odchylka 

16. Výkop hlavní stavební jámy 

Před samotným výkopem stavební jámy by mělo dojít ke kontrole vyznačení 

polohy stavební jámy. V tomto konkrétním případě je poloha stavební jámy určena již 

provedenými podzemními stěnami (viz. KZP vodící zídky a podzemní stěny). Odchylky a 

nepřesnosti se tedy půdorysně přenáší z těchto již provedených prací. Kontrola výkopu 

stavební jámy probíhá průběžně. Je kontrolováno zabezpečení výkopů technickou 

konstrukcí proti pádu. Dále probíhá kontrola výškové úrovně dna stavební jámy 

nivelačním přístrojem. Maximální dovolená výšková odchylka základové spáry je ± 20 

mm. Rovinnost dna stavební jámy je měřena pomocí 3 m latě s maximální odchylkou 50 

mm. Také je sledováno nakládání s vytěženou zeminou. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, 

mistr a technický dozor stavebníka. Kontrola se provádí vizuálně a měřením. O kontrolách 

je proveden zápis do stavebního deníku.  

17. Kontrola strojů při přerušení prací 

Tato kontrola je prováděna strojníkem vždy po ukončení a odstavení stroje na 

odstavnou plochu pro stroje a mistrem každý den po ukončení prací. Kontroluje se zajištění 

stroje proti možnosti jeho pohybu, jeho uzamčení a únik kapaliny. O kontrole se provede 

zápis do stavebního deníku.  

18. Odvodnění staveniště a hlavní stavební jámy 

Nejdříve je kontrolováno provedení trativodů a čerpacích studní. Kontroluje se 

jejich poloha podle PD, kvalita provedení, přítomnost štěrku a geotextílie v trativodech. 

Tato kontrola se provede pouze jedenkrát. Po uvedení do provozu se kontroluje funkčnost 

čerpadel a každý den před započtením prací se kontroluje hladina podzemní vody. Tuto 

kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. Také je nutné každý den zkontrolovat funkčnost 

uklidňovací nádrže, sedimentační nádrže a každý den několikrát kontrolovat hodnoty na 

přístroji pro měření balastních vod. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  
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19. Zabezpečení výkopu  

Během provádění výkopu stavební jámy i po jejím dokončení bude po jejím obvodu 

zřízeno dřevěné dvoutyčové zábradlí se zarážkou u podlahy. Horní tyč zábradlí bude ve 

výšce 1,1 m. Jeho umístění bude minimálně 1,5 m od hrany výkopu. Funkčnost a 

přítomnost tohoto zábradlí bude stále sledována. Déle budou stanoveny a sledovány 

ochranná pásma v blízkosti výkopu. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a technický 

dozor stavebníka. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Tyto ochranná 

opatření se řídí nařízením vlády č. 362/2005 Sb.  

20. Kontrola uložení zeminy 

 Kontroluje se množství a půdorysné umístění výkopku na mezideponiích podle 

výkresu zařízení staveniště. Také je nutné kontrolovat maximální výšku uložené zeminy 

v těchto deponiích. Maximální výška ukládání je 2,5 m. Kontrola se provádí vizuálně a 

průběžně během ukládání zeminy. Zbylá zemina bude odvážena do recyklačního střediska. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. O kontrole provedou zápis do stavebního deníku.    

9.1.3. Výstupní kontroly 

21. Kontrola geometrické přesnosti výkopu stavební jámy 

Provede se kontrola dokončeného výkopu stavební jámy. Zkontrolují se její 

rozměry s PD a platnými normami. Zkontroluje se její poloha, která je daná již dříve 

zhotovenými podzemními stěnami. Odchylky dle normy jsou stanoveny na ± 50 mm 

půdorysně a na max. ± 20 mm výškově. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a technický 

dozor stavebníka. Kontrola se provede pouze jednou. O kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku.  

22. Kontrola základové spáry 

 Zkontroluje se provedení základové spáry a její čistota. Tedy zda se v ní 

nenacházejí kameny apod. Také se provede kontrola rovinnosti dna stavební jámy pomocí 

3 m latě s max. odchylkou 50 mm. Provede se i kontrola zhutnění základové spáry, před 

jejím zasypáním štěrkem podle ČSN 72 1006. Kontrola bude provedena pomocí statické 

zatěžovací zkoušky deskou. Tyto kontroly provádí stavbyvedoucí s mistrem za dohledu 

technického dozoru investora. Kontroly se provádí vizuálně a měřením a provede se o nich 

zápis do stavebního deníku. 

Tabulka KZP pro přípravné a zemní práce je přílohou B 5. 1 této diplomové práce. 



186 

 

9.2.  Kontrolní a zkušební plán – vodící zídky 

9.2.1. Vstupní kontroly 

1. Projektová dokumentace a jiné dokumenty 

Jak již bylo uvedeno v KZP pro přípravné a zemní práce u PD se zkontroluje její 

platnost a úplnost, a zda je schválena autorizovanou osobou. Projektová dokumentace musí 

obsahovat veškeré potřebné výkresy, výpočty a textové zprávy nutné k provádění 

podzemních stěn. Dále se zkontrolují ostatní dokumenty jako technologický předpis pro 

tuto technologickou etapu nebo zpráva geotechnického průzkumu. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka. O kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku. Projektová dokumentace bude na staveništi k dispozici po celou dobu 

výstavby. 

2. Přejímka a připravenost pracoviště 

Před samotným zahájením činnosti dojde k předání pracoviště. Při předávání se 

zkontroluje přístupnost, což zahrnuje příjezdové cesty, staveništní komunikaci, vjezdové 

brány nebo zpřístupnění terénu na celém staveništi. Dále se kontroluje oplocení staveniště 

podle platné PD. Také se kontroluje, zda je staveniště napojené na přípojku vody a 

elektřiny. Na staveništi musí být umístěné staveništní kontejnery, vybudované zpevněné 

plochy (manipulační, montážní, pro odstavení strojů). V neposlední řadě doje ke kontrole a 

převzetí směrových a výškových bodů. Staveniště musí být již vyklizené po předchozích 

pracích. Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka. Při 

kontrole se využívá výkres zařízení staveniště, SoD nebo technologický předpis této etapy. 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  

3. Kontrola předcházejících činností 

Provede se kontrola již dokončených prací. V případě této stavby se jedná o 

kontrolu sejmuté ornice a provedení vodovodní přípojky či přeložky NN. U ornice se 

kontroluje, zda byla sejmuta na vyznačené ploše a v projektované hloubce a jak s ní bylo 

naloženo. U inženýrských sítí dojde k zaměření jejich skutečné polohy a k zjištění 

odchylky od polohy plánované. Základní střední chyba je podle normy ČSN 73 0212–4 

v souřadnicích x a y 150 mm a ve výšce 10 mm. Kontrola se provádí vizuálně a měřením a 

pouze jedenkrát. Kontrolu provádí geodet pomocí totální stanice za přítomnosti 

stavbyvedoucího a technického dozoru stavebníka.  
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4. Kontrola dodání výztuže – svařovaných sítí 

Kontrola se provádí vždy při dodání výztuže. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 

společně s mistrem. První částí kontroly je kontrola dodacích listů, které musí být ve shodě 

s objednacími listy a PD. Podle dodacích listů se zkontroluje množství a druh výztuže. U 

výztuže se kontroluje její průměr, druh, délky, tvar a označení. Označení svazků výztuže je 

pomocí identifikačních štítků. Výztuž musí být na staveniště přepravena čistá a 

nepoškozená. Úspěšnost kontroly se stvrdí podpisem na dodacím listu. Dodací listy se 

uschovávají na staveništi. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

5. Kontrola dodání materiálu – smrkové dřevo 

 Kontrola se opět provádí při dodání materiálu stavbyvedoucím s mistrem. Dochází 

ke kontrole dodacích listů, kde je uvedeno množství materiálu, druh, rozměry jednotlivých 

prvků a také cena dodávky. Materiál bude označen štítky po jednotlivých svazcích. 

Materiál nesmí být nijak poškozen. K převzetí materiálu opět dojde podpisem 

stavbyvedoucího na dodacím listu. Dodací list se na staveništi uschová. O kontrole se 

provede zápis do stavebního deníku. Vlastnosti dřeva a jeho struktura jsou kontrolovány 

podle normy ČSN 73 2824–1, ČSN EN 942 a ČSN EN 1912. 

6. Kontrola čerstvé betonové směsi 

Čerstvá betonová směs je kontrolována při každém dodání. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí a mistr. Při každé dodávce betonu dojde ke kontrole dodacího listu a 1 × za 

50 m
3
 dojde k odebrání vzorku podle ČSN EN 12350–1. U dodacího listu je důležitá 

pevnostní třída betonu, stupeň konzistence, stupeň vlivu prostředí, max. velikost zrn 

kameniva a množství. Tyto údaje se ověří s PD. Všechny náležitosti, které jsou nutné uvést 

v dodacím listu, jsou uvedené v ČSN EN 206+A1. Doporučená zkouška konzistence 

čerstvé betonové směsi pro vodící zídky a podzemní stěny je sednutím kužele nebo 

rozlitím. Na této stavbě bude provedena zkouška sednutím kužele podle ČSN EN 12350–2. 

Odběr vzorku je min. 1,5 × odhadované množství potřebné na zkoušku. Je 

zaznamenaný datum a čas odběru vzorku. Podstata zkoušky spočívá ve zhutnění čerstvého 

betonu ve formě tvaru komolého kužele. Komolý kužel se plní ve třech vrstvách a každá 

vrstva se zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí. Po zvednutí komolého kužele nahoru se 

změří vzdálenost, o kterou poklesl beton. Tento pokles udává konzistenci betonu. Celá 

zkouška musí být provedena plynule a do 150 s. O zkoušce se zhotoví protokol a provede 

se zápis do stavebního deníku. 



188 

 

Pro vodící zídky je požadována konzistence S3 – měkká. 

  

Obr. 9-3 Zkouška sednutím kužele  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Skladování materiálů 

Skladování materiálů bude na rovných, pevných a odvodněných plochách. Materiál 

bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem. Ocelové svařované sítě budou 

umístěny na dřevěných hranolech, umístěných max. 1,5 m od sebe, aby nedocházelo 

k prohýbání výztuže. Výztuž musí být na skládce označena identifikačními štítky. Dřevěné 

prvky pro bednění vodících zídek budou opět skladovány na rovné, zpevněné a odvodněné 

ploše z betonových panelů. Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně 

do výše max. 2 m. Po celou dobu skladování musí být materiál uložen tak, aby byla 

zajištěna jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace a nedocházelo k jeho poškození. 

Mezi skladovanými prvky bude zajištěn průchod 0,75 m z důvodu možnosti odebírání 

prvků, možnosti pohybu po skládce a manipulaci s prvky, případně uvazování prvků ke 

zdvihacímu zařízení. Kontrola skladovaného materiálu a ploch se provádí před každou 

dodávkou materiálu nebo alespoň 1 × denně. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

8. Kontrola způsobilosti pracovníků 

Jak již bylo uvedeno v KZP pro přípravné a zemní práce, tak se před započetím 

prací musí zkontrolovat pracovníci, kteří mají dané práce vykonávat. Kontrolu provede 

stavbyvedoucí společně s mistrem. Konkrétně se jedná o kontrolu certifikátů pracovníků 

(kvalifikace) na dané profese, které mají vykonávat. Dále se jedná o profesní průkazy, u 

strojníků o strojní průkazy. Také musí být všichni pracovníci proškoleni z BOZP a 

obeznámeni s povinností používat OOPP a tato skutečnost musí být stvrzena jejich 

podpisem. V případě, že se budou na výstavbě podílet zahraniční pracovníci, musí dojít 



189 

 

v případě potřeby ke kontrole víz (zaměstnaneckých karet) podle zákona č. 326/1999 Sb. a 

podle zákona č. 136/2006 Sb. Kontrola každého pracovníka se provede pouze jedenkrát. O 

kontrole pracovníků se provede zápis do stavebního deníku. 

9. Kontrola strojů a technických zařízení  

Jak již bylo uvedeno v KZP pro přípravné a zemní práce, kontrola strojů se provádí 

každý den před začátkem práce s daným strojem, případně i v průběhu prací. Kontrolu 

provádí sám strojník daného stroje nebo mistr a stavbyvedoucí. Kontrola se provádí podle 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Kontroluje se technický stav stroje (musí mít platnou 

technickou kontrolu), dále se kontroluje hladina kapalin, a zda nedochází k jejich úniku. 

Stroje a technické zařízení musí být používány jen k účelům, ke kterým jsou určeny 

dokumentací výrobce. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

9.2.2. Mezioperační kontroly 

10. Klimatické podmínky 

Jak již bylo uvedeno v KZP pro přípravné a zemní práce, klimatické podmínky jsou 

při této technologické etapě významným faktorem, jelikož celá tato etapa probíhá ve 

venkovním prostředí. Klimatické podmínky na staveništi hlídá stavbyvedoucí, který je 

povinný v případě nepříznivých povětrnostních podmínek práce přerušit. Nepříznivé 

klimatické podmínky jsou definovány v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pro danou 

technologickou etapu jsou požadavky na klimatické podmínky definovány v TP. Na 

staveništi musí být teploměr, který má stavbyvedoucí za povinnost kontrolovat minimálně 

3 × – 4 × denně. Teplotu zapisuje do stavebního deníku. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 

průběžně každý den. 

11. Kontrola pracovníků 

Jak již bylo uvedeno v KZP pro přípravné a zemní práce, během výstavby bude 

docházet k namátkovým kontrolám pracovníků, aby se u nich vyloučila přítomnost 

alkoholu, drog nebo jiných návykových či omamných látek. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí nebo mistr. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

12. Kontrola vytyčení rýh vodících zídek a zpevněných ploch 

 Jedná se o kontrolu vytyčení rýh pro vodící zídky. Kontrola vytyčení vodících 

zídek se provede podle PD. Maximální půdorysná odchylka je ± 20 mm. Také se provede 
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kontrola výškové polohy pracovní plochy. Kontrolu provádí geodet spolu se 

stavbyvedoucím a mistrem. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  

13. Kontrola zřízení zpevněných ploch 

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s mistrem a technickým dozorem 

investora. Kontroluje se únosnost zeminy pod zpevněnými plochami podle ČSN 72 1006 a 

po vybudování se zkontrolují i zpevněné plochy. Konkrétně jejich poloha podle PD, jejich 

stabilita, únosnost a povrch. Zpevněné plochy jsou zřízeny ze štěrku frakce 32/63 mm a 

prefabrikovaných silničních panelů a budou sloužit pro pojezd mechanizace pro provádění 

podzemních stěn. Kontrola se provede pouze jednou a to před zahájením zemních prací pro 

podzemní stěny. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. O zkoušce únosnosti 

zeminy se sepíše protokol.  

14. Kontrola vyhloubení rýh vodících zídek 

V této kontrole dojde ke změření již vytyčených bodů pro bednění vodících zídek. 

Na přesnosti vodících zídek závisí přesnost podzemních stěn a hlavní stavební jámy. 

Maximální odchylky jsou dány normou ČSN 73 0210–1. Kontrolu provádí geodet pomocí 

totální stanice. Dno rýh musí být zarovnáno do vodorovné roviny. Při kontrole je přítomný 

také stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Změřené hodnoty jsou porovnány s PD a 

max. dovolenými odchylkami. Kontrola se provádí pouze jedenkrát a provede se o ní zápis 

do stavebního deníku. 

 

Obr. 9-4 Max. dovolené odchylky 

15. Kontrola tradičního bednění vodících zídek 

 Při kontrole se zkoumá kvalita provedení tradičního bednění ze smrkového dřeva. 

Stěny tohoto bednění musí být rovné, celé bednění dostatečně pevné, stabilní (schopnost 

přenášet zatížení vyvozované betonovou směsí) a prkna bočnic nesmí mít mezi sebou příliš 

velké mezery, aby nedocházelo k vytékání betonové směsi. Max. velikost mezer mezi 

jednotlivými prkny bočnic je 5 mm. Protilehlé strany bednění musí být vzájemně 

rozepřeny. Poloha bednění musí odpovídat max. odchylkám daným normou ČSN 73 0210–
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1. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provede před betonáží a také se 

bude provádět průběžně během betonáže. Kontrola se provádí vizuálně a měřením. O 

kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 

Obr. 9-5 Max. dovolené odchylky bednění 

16. Kontrola uložení výztuže vodících zídek 

Před betonáží vodících zídek je nezbytné provést kontrolu uložení svařovaných sítí 

do bednění. Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s mistrem a technickým dozorem 

investora. U této kontroly může být přítomný i statik. Svařované sítě jsou v bednění 

stykovány přesahem min. přes 2 oka sítě tedy min. 200 mm, čímž je splněna podmínka 

0,06*l při délce jedné sítě 3 m. Uložení svařovaných sítí je provedeno podle projektové 

dokumentace. Sítě musí být v bednění uloženy svisle. Také se zkontroluje, zda je do 

bednění uložen správný druh výztuže, a zda není výztuž zdeformována či poškozena 

korozí. Krytí výztuže je zajištěno distančními kroužky. Minimální krytí je dáno normou 

ČSN EN 13670. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  

 

Obr. 9-6 Min. přesah výztuže 
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Obr. 9-7 Min. krytí výztuže 

17. Kontrola betonáže vodících zídek 

 Při betonáži vodících zídek se kontroluje, zda nedochází k posunu svařovaných sítí. 

Betonáž bude probíhat přímo z autodomíchávače a neměla by probíhat z výšky větší než 

1,5 m. Dále se kontroluje hladina betonové směsi v bednění z důvodu zahájení hutnění 

ponorným vibrátorem. Při hutnění ponorným vibrátorem se kontroluje, zda dochází 

k převibrování předchozí vrstvy (50 – 100 mm) a zda se poloměry účinnosti vibrátoru se 

překrývají. Také je nutné sledovat klimatické podmínky, jelikož se předpokládá betonáž 

vodících zídek na přelomu února a března. Zejména se tedy jedná o teplotu, která nesmí 

klesnout pod + 5 °C, jinak musí dojít k přerušení prací nebo k používání speciálních 

opatření. Tyto opatření jsou dány normou ČSN EN 13670. Jedná se o zakrytí konstrukce 

nebo zahřívání parou či horkým vzduchem. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 

°C, dokud není pevnost betonu v tlaku min. 5 MPa. Kontrola se provádí průběžně během 

celé betonáže. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. O kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku. 

18. Ošetřování čerstvé betonové směsi vodících zídek 

 Způsob ošetřování betonové směsi závisí na klimatických podmínkách prostředí. 

Obecně se předpokládá zakrytí vodících zídek parotěsnými plachtami, které budou 

udržovány stále vlhké nebo kropení konstrukce vhodnou vodou a chráněním proti 

vysychání. Při kontrolách se posuzuje, zda je zvolený způsob ošetřování účinný. Dále se 

kontrolují klimatické podmínky a v případě nutnosti se sjednávají nápravná opatření. 

Kontrola se provádí pravidelně v době tuhnutí betonu vizuálně i měřením. Kontrolu 

provádění stavbyvedoucí nebo mistr. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  

Kontrola probíhá podle ČSN EN 13670.  
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19. Odbedňování a rozpírání vodících zídek 

Po dosažení dostatečné pevnosti betonu v tlaku dojde k odbednění vodících zídek. 

Pevnost vodících zídek musí být kontrolována, aby nedošlo k předčasnému odbednění. 

Kontrolu pevnosti betonu provádí stavbyvedoucí nebo mistr alespoň 1 × denně. Odbednění 

bude provedeno nejdříve po 4 dnech. Orientačně může být doba odbednění stanovena 

výpočtem nebo přesná doba pomocí Schmidtova tvrdoměru podle ČSN 73 1373. Samotnou 

kontrolu odbedňování provádí opět stavbyvedoucí s mistrem. Odbednění se kontroluje 

pouze vizuálně a podle technologického postupu. Ihned po odstranění bednění budou 

vodící zídky rozepřeny pomocí hranolů a důkladně uklínovány. Dojde k jednorázové 

kontrole těchto prací. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

9.2.3. Výstupní kontroly 

20. Kontrola geometrie a polohy vodících zídek 

 Po odbednění vodících zídek dojde ke kontrole jejich polohy. Kontrolu polohy 

vodících zídek provádí geodet pomocí teodolitu a je vyžadována shoda s PD. Dále se 

zkontroluje rovinnost podle ČSN EN 13670. Kontrola se provádí 2 m latí. Také se 

zkontroluje světlá šířka mezi zídkami. Ta musí být 850 mm v obloukách 860 mm 

s odchylkou max. ± 30 mm. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Obr. 9-8 Max. dovolené odchylky rovinnosti 

21. Kontrola pevnosti betonu 

 Kontrola pevnosti betonu Schmidtovým tvrdoměrem bude prováděna do dosažení 

pevnosti vodících zídek min. 70% krychelné pevnosti tedy 11,2 MPa. Tato kontrola se 

musí provádět z důvodu, že do dosažení této pevnosti není možné zahájit těžbu podzemní 

stěny. Na každém místě se musí provést alespoň sedm platných měření a z nich se vypočte 

aritmetický průměr. Kontrola se provádí průběžně každý den. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí nebo mistr. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Průběh 

kontroly je stanovený normou ČSN 73 1373 a ČSN EN 12504–2.  



194 

 

Tabulka KZP pro vodící zídky je přílohou B 5. 2 této diplomové práce. 

9.3.  Kontrolní a zkušební plán – podzemní monolitické stěny 

9.3.1. Vstupní kontroly 

1. Projektová dokumentace 

Jak již bylo uvedeno v předchozích KZP zkontroluje se platnost a úplnost 

projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí být schválena autorizovanou 

osobou. Projektová dokumentace musí obsahovat veškeré potřebné výkresy, výpočty a 

textové zprávy nutné k provádění podzemních stěn. Dále se zkontrolují ostatní dokumenty 

jako technologický předpis pro tuto technologickou etapu nebo zpráva geotechnického 

průzkumu. Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka. O kontrole 

se provede zápis do stavebního deníku. Projektová dokumentace bude na staveništi 

k dispozici po celou dobu výstavby. 

2. připravenost pracoviště 

 V provádění prací pokračuje stejný dodavatel, navíc práce ihned navazují na 

dokončené vodící zídky. Staveniště je tedy připravené na pokračování této technologické 

etapy. Nejdůležitější jsou zpevněné plochy pro pojezd mechanizace (především drapákové 

soupravy). Ty musí být zkontrolovány před zahájením hloubení rýhy podzemní stěny. 

Zkontroluje se jejich šířka min. cca 6 – 7 m. Únosnost zeminy pod plochou ze štěrku a 

silničních panelů byla ověřena již před zahájením prací na vodících zídkách podle normy 

ČSN 72 1006 statickou zatěžovací zkouškou. Zatěžovací zkoušku provedl specialista. 

Kontrolu již hotových ploch provede stavbyvedoucí společně s mistrem za přítomnosti 

technického dozoru investora. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  

3. Kontrola předcházejících činností 

 Kontrola vodících zídek již byla provedena ve výstupních kontrolách kontrolního a 

zkušebního plánu vodících zídek. Byla ověřena jejich poloha, rovinnost, světlá šířka a 

jejich pevnost v tlaku. Kontroly provedl geodet, stavbyvedoucí a mistr. O každé kontrole 

byl proveden zápis do stavebního deníku. 

4. Kontrola dodání výztuže 

Jak již bylo uvedeno v KZP pro vodící zídky, kontrola se provádí vždy při dodání 

výztuže. Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s mistrem. První částí kontroly je 
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kontrola dodacích listů, které musí být ve shodě s objednacími listy a PD. Podle dodacích 

listů se zkontroluje množství a druh výztuže. U výztuže se kontroluje její průměr, druh, 

délky, tvar a označení. Označení svazků výztuže je pomocí identifikačních štítků. Výztuž 

musí být na staveniště přepravena čistá a nepoškozená. Úspěšnost kontroly se stvrdí 

podpisem na dodacím listu. Dodací listy se uschovávají na staveništi. O kontrole se 

provede zápis do stavebního deníku. Jakost a vlastnosti betonářské výztuže musí být 

doloženy od výrobce.  

5. Kontrola čerstvé betonové směsi 

Čerstvá betonová směs je kontrolována při každém dodání stejně jako u vodících 

zídek. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. Při každé dodávce betonu dojde ke 

kontrole dodacího listu a 1 × na lamele při zahájení dojde k odebrání vzorku podle ČSN 

EN 12350–1. U dodacího listu je důležitá pevnostní třída betonu, stupeň konzistence, 

stupeň vlivu prostředí, max. velikost zrn kameniva a množství. Tyto údaje se ověří s PD. 

Všechny náležitosti, které jsou nutné uvést v dodacím listu, jsou uvedené v ČSN EN 

206+A1. Doporučená zkouška konzistence čerstvé betonové směsi pro vodící zídky a 

podzemní stěny je sednutím kužele nebo rozlitím. Na této stavbě bude provedena zkouška 

sednutím kužele podle ČSN EN 12350–2. Zkouška sednutím kužele bude probíhat stejným 

způsob jako je popsána v KZP vodících zídek. O zkoušce se zhotoví protokol a provede se 

zápis do stavebního deníku. Pro lamely podzemní stěny je požadována konzistence S4 – 

velmi měkká. 

6. Kontrola materiálu bentonit 

Dochází ke kontrole dodacích listů bentonitu. Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují 

množství, druh a případně ceny jednotlivých dodávek. Požadavky na bentonit si stanovuje 

dodavatel části speciálního zakládání staveb. Převzetí bentonitu se stvrdí podpisem na 

dodacím listu. Dodací listy budou na staveništi uloženy. O kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku. Jakost a vlastnosti bentonitu musí být doloženy od výrobce.  

7. Skladování materiálu 

Jak již bylo uvedeno v KZP pro vodící zídky, skladování materiálů bude na rovných, 

pevných a odvodněných plochách. Materiál bude skladován podle podmínek stanovených 

výrobcem. Ocelové pruty budou umístěny na dřevěných hranolech, umístěných max. 1,5 m 

od sebe, aby nedocházelo k prohýbání výztuže. Svazky výztuže musí být na skládce 

označeny identifikačními štítky. Po celou dobu skladování musí být materiál uložen tak, 
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aby byla zajištěna jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace a nedocházelo k jeho 

poškození. Mezi skladovanými prvky bude zajištěn průchod 0,75 m. Kontrola 

skladovaného materiálu a ploch se provádí před každou dodávkou materiálu nebo alespoň 

1 × denně. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. O kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku. 

8. Kontrola způsobilosti pracovníků 

Dá se předpokládat, že v pracích na podzemních stěnách budou pokračovat z větší 

části stejní pracovníci jako na vodících zídkách. Tito pracovníci již byli zkontrolováni. U 

nových pracovníků budou provedeny stejné kontroly a ve stejném rozsahu jako u 

pracovníků před zahájením prací na vodících zídkách. Kontrolu provede stavbyvedoucí 

společně s mistrem. Kontrola každého pracovníka se provede pouze jedenkrát. O kontrole 

pracovníků se provede zápis do stavebního deníku. 

9. Kontrola strojů a technických zařízení 

Kromě již na technologické etapě pracujících strojů přibyde drapáková souprava. U 

ní se zkontroluje ještě před započetím prací její funkčnost, technický stav (musí mít 

platnou technickou kontrolu), dále se kontrolují hladiny kapalin, a zda nedochází k jejich 

úniku. Kontrolu provádí sám strojník daného stroje nebo mistr a stavbyvedoucí. Kontrola 

se provádí podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. O kontrole se provede zápis do stavebního 

deníku. 

9.3.2. Mezioperační kontroly 

10. Klimatické podmínky 

Jak již bylo uvedeno v předchozích KZP, klimatické podmínky jsou při této 

technologické etapě významným faktorem, jelikož celá tato etapa probíhá ve venkovním 

prostředí. Klimatické podmínky na staveništi hlídá stavbyvedoucí, který je povinný 

v případě nepříznivých povětrnostních podmínek práce přerušit. Nepříznivé klimatické 

podmínky jsou definovány v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pro danou technologickou 

etapu jsou požadavky na klimatické podmínky definovány v TP. Na staveništi musí být 

teploměr, který má stavbyvedoucí za povinnost kontrolovat minimálně 3 × – 4 × denně. 

Teplotu zapisuje do stavebního deníku. Kontrolu provádí stavbyvedoucí průběžně každý 

den.  
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11. Kontrola pracovníků 

Jak již bylo uvedeno v předchozích KZP, během výstavby bude docházet 

k namátkovým kontrolám pracovníků, aby se u nich vyloučila přítomnost alkoholu, drog 

nebo jiných návykových či omamných látek. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

12. Kontrola vytyčení polohy podzemních stěn a jejich spár 

 Dojde ke kontrole vytyčení lamel podzemních stěn. Jejich vytyčení má povolenou 

odchylku ve vodorovné rovině max. 25 mm směrem do hlavního výkopu a max. 50 mm na 

opačné straně lamely. Tyto odchylky jsou dány normou ČSN EN 1538+A1. Dále se 

provede kontrola polohy a úrovně spár mezi lamelami. Vytyčení je vyznačeno na vršku 

vodících zídek. Vytyčení se porovná s PD. Provede se kontrola každé lamely. Kontrolu 

provádí geodet, stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. O kontrole se provede zápis 

do stavebního deníku. 

13. Kontrola míchacího centra bentonitové pažící suspenze 

 Před začátkem výroby bentonitové pažící suspenze dojde ke kontrole míchacího 

centra. Zkontroluje se jeho umístění na zpevněné ploše na staveništi a porovná se 

s umístěním v PD. Také dojde ke kontrole jeho připojení na vodu a elektrickou energii. 

Dále dojde ke zkušebnímu provozu míchacího centra podle pokynů výrobce. Kontrolu 

provádí specialista na zakládání staveb, stavbyvedoucí a mistr. O kontrole se provede zápis 

do stavebního deníku. 

14. Kontrola čerstvé bentonitové suspenze 

Bentonitová pažící suspenze musí splňovat požadavky dané normou ČSN EN 

1538+A1. Jedná se jak o kontroly čerstvé bentonitové suspenze, tak suspenze přečištěné a 

znovu použité. Kontroluje se objemová hmotnost (g/cm
3
) pomocí výplachových vah nebo 

pyknometru, viskozita Marsh (s) se měří kuželem Marsh. Je to doba, za kterou proteče 

otvorem přístroje 946 ml zkoušené suspenze. Filtrace (cm
3
) se zjišťuje Baroidem, kdy se 

měření množství volné vody v suspenzi. pH se měří pH pásky, obsah písku v % objemu se 

zjistí pískoměrem a filtrační koláč v (mm)se změří filtračním př. Baroidem. Kontroly 

provádí specialista zakládání staveb, stavbyvedoucí a mistr. Vzorek se musí odebírat 

z každé nově vyrobené suspenze. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 
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Obr. 9-9 Požadované vlastnosti čerstvé bentonitové suspenze 

 

Obr. 9-10 Požadované vlastnosti přečištěné bentonitové suspenze 

15. Kontrola těžby jednotlivých lamel 

Kontrola provedení jednotlivých lamel. Kontroluje se soulad jejich polohy s PD. 

Poloha se měří ve třech různých pozicích. Také je nutné během těžby lamel dodržovat a 

kontrolovat správné pořadí těžby jednotlivých lamel. Dále se kontroluje doba těžby každé 

lamely a zjišťuje se překrytí s lamelou předchozí. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr 

a to vizuálně a měřením. O kontrolách se provede zápis do stavebního deníku. 

16. Kontrola bentonitové suspenze během těžby 

Během těžby se musí neustále kontrolovat hladina pažící bentonitové suspenze 

v lamele. Hladina nesmí klesnout pod spodní hranu vodících zídek. Jinak musí dojít 

k přerušení hloubení lamely a okamžitému doplnění suspenze. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí, specialista na zakládání staveb nebo mistr. O kontrolách se provede zápis 

do stavebního deníku. 

17. Svislost a kroucení 

 Po celou dobu těžení lamely musí být sledovány lana jeřábu. Drapák lanového 

jeřábu musí být veden po celou dobu těžby lamely ve svislé poloze a nesmí docházet 
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k jeho kroucení. Měření inklinace je zajišťováno pomocí elektronických systémů na 

drapákové soupravě. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

18. Inženýrsko – geologický průzkum 

 Při těžení každé lamely dochází průběžně ke kontrolování složení vytěžené zeminy, 

ke kontrole mocnosti vrstev po délce lamely a ke kontrole hladiny podzemní vody. Také se 

po vytěžení zkontroluje zemina v patě lamely. Zjištěné informace se porovnávají s údaji 

z vytěžených sond, provedenými před začátkem výstavby. V případě jiného složení zemin 

nebo jiné nesrovnalosti musí dojít k poradě o dalším postupu s geologem. Kontrola se 

provádí pouze vizuálně. Kontrolu provádí geolog za účasti stavbyvedoucího a technického 

dozoru stavebníka. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

19. Kontrola vytěžené lamely 

 Po dokončení těžby každé lamely se zkontroluje její hloubka pomocí olovnice. 

Hloubka každé lamely se měří olovnicí ve třech různých pozicích. Také se po vyčištění 

zkontroluje čistota dna lamely a čistota dělící spáry. Dno lamely se prozkoumá pomocí 

olovnice. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr za přítomnosti technického dozoru 

stavebníka. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

20. Kontrola přečištění bentonitové suspenze po těžbě 

Zkontroluje se kvalita pažící suspenze. Kvalita pažící suspenze musí odpovídat 

požadovaným vlastnostem pažící suspenze po přečištění. V případě, že vlastnosti suspenze 

neodpovídají požadovaným, tak dojde k opětovnému přečištění suspenze. Kontrola 

suspenze se provádí v každé lamele. Kontroly provádí specialista zakládání staveb, 

stavbyvedoucí a mistr. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

21. Kontrola osazení koutových pažnic s waterstopy 

 Před osazením pažnic do lamely podzemní stěny dojde ke kontrole navlečení 

waterstopu. Po provedení kontroly se koutové pažnice osadí do lamel a dojde ke kontrole 

jejich umístění v lamele a ke kontrole svislosti osazení. Kontrolovat se musí každý prvek. 

Poloha koutových pažnic je vyznačena na vodících zídkách jako místo spáry. Kontrola se 

provádí měřením. Kontrol provádí geodet pomocí teodolitu, stavbyvedoucí a mistr. O 

kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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22. Kontrola osazení armokošů  

 U každého osazeného armokoše dojde ke kontrole jeho osazení. Jedná se o 

výškovou úroveň, svislost prvku, poloha, krytí, o spoje, zvedací a spouštěcí pruty, jeho 

orientaci, počet a umístění distančních prvků a tuhost. Každý armokoš je osazený podle 

PD. Kontrola osazení probíhá jako kontrola souladu s PD a jako kontrola max. dovolených 

odchylek podle ČSN EN 1538+A1. Armokoš je zavěšen na vodící zídce betonářským 

prutem. Jeho uložení je min. 100 mm na každé straně vodící zídky. Max. odchylka šířky 

armokoše je ± 10 mm, max. odchylka výškové polohy musí být ± 50 mm, max. vodorovná 

odchylka ve směru podzemní stěny ± 70 mm a krytí armokošů je min. 75 mm. Kontrolu 

provádí geodet se stavbyvedoucím, mistrem a technickým dozorem stavebníka. Při 

kontrole je také přítomný statik. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

23. Kontrola hloubky ponoření licích rour a doba ukládky betonové směsi 

 Neustále během betonáže lamely musí být kontrolována hloubka ponoření licích 

rour. Licí roury musí být ponořené na začátku betonáže min. 6 m a po prvním zkrácení 

kolony licích rour musí být ponoření min. 3 m. Hloubka ponoření se měří olovnicí tak, že 

je měřena výška hladiny betonové směsi a hloubka ponoření licích rour se tak snadno 

odvodí. Během betonáže dochází i k měření doby ukládky betonové směsi. Doba ukládky 

se měří proto, aby mohlo být určeno, zda hladina betonové směsi stoupá konstantně. Tato 

podmínka musí být podle normy ČSN EN 1358+A1 splněna. Tyto kontroly se zaznamenají 

do protokolu o betonáži podzemní stěny a do stavebního deníku. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí a mistr. Kontroluje se doba ukládky každého automixu. 

24. Kontrola nalitého množství betonové směsi 

 Kontroluje se každá lamela. Kontrola množství nalitého betonu se provádí sečtením 

objemů automixů. Množství vypočítané sečtením automixů se porovná s množstvím 

vypočítaným z rozměrů lamely. Obě hodnoty se uvedou do protokolu o betonáži podzemní 

stěny. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. O kontrole se provede zápis do stavebního 

deníku. 

25. Úroveň vršku betonu po nalité dávce 

 Po každém pohybu licích rour nebo po každém automixu se kontroluje olovnicí 

úroveň vršku betonu (vzestup). V průběhu betonáže se zaznamenává do protokolu o 

betonáži podzemní stěny křivka betonování. Do křivky betonování se zaznačuje teoretický 

vršek betonu, skutečný vršek betonu a pata licí roury. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a 



201 

 

mistr. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Také je nutné sledovat klimatické 

podmínky. Konkrétně teplotu, která nesmí klesnout pod + 5 °C, jinak musí dojít 

k přerušení prací nebo k používání speciálních opatření. Dále srážky apod. Tyto opatření 

jsou dány normou ČSN EN 13670. 

 

Obr. 9-11 Záznam průběhu betonáže lamely podzemní stěny 

26. Vytažení koutových pažnic 

Po ukončení betonáže dojde v době tuhnutí betonu k vytažení koutových pažnic. 

Probíhá kontrola vytažení pažnic a vysvlečení waterstopů a tím pádem ke kontrole 

vytvoření nepropustných spojů lamel. Také se při vytahování zaznamenává doba. 

Kontroluje se každá koutová pažnice a každý spoj mezi lamelami. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí a mistr. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

27. Kontrola odbourání lamely 

 Po zatvrdnutí betonu musí dojít k odbourání znečištěného betonu a zdravý beton 

nad čistou úrovní musí být obnažen v celém průřezu lamely. Kontroluje se, zda při 

odbourávání nedošlo k poškození lamel a kontroluje se kvalita betonu na konečné úrovni. 

Kontrolu provásí stavbyvedoucí, mistr a technický dozor stavebníka. Provádí se kontrola 

každé lamely. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

9.3.3. Výstupní kontroly 

28. Kontrola pevnosti betonu 

 Provádí se odběr tří vzorků na 300 m
3
 (na každou ukládku betonáže betonu). 

Kontrola vzorků se provádí v laboratoři na odebraných vzorcích. V laboratoři jsou 

provedeny destruktivní zkoušky na určený pevnosti betonu v tlaku. Zkoušky se provádí na 

krychlích o hranách 150 mm. Stáří odebraných vzorků musí být 28 dní, až poté lze 

zkoušky provádět. Zkoušky se řídí normami řady ČSN EN 12390. Zkouška probíhá 

Teoretický průběh betonáže 

Skutečný průběh betonáže 

Ponoření licích rour 
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zatěžováním v lisu až do porušení. Při porušení se zaznamená síla max. zatížení v kN a 

vypočte se pevnost betonu v tlaku. Všechny výsledky zkoušky musí vyhovět podmínkám 

daných normou ČSN EN 12390–3. O této kontrole bude vyhotoven protokol. 

 

Obr. 9-12 Dovolené porušení zkušebních těles 

29. Kontrola provedení podzemní stěny a předání 

 Po dokončení podzemní stěny dojde ke kontrole jejího provedení. Kontrolují se 

odchylky od PD a povolené odchylky dané normou. Vodorovná odchylka lamely musí být 

menší než 25 mm směrem do hlavního výkopu a menší než 50 mm na opačné straně 

lamely. Odchylka lamel od svislice v podélném i příčném směru je max. 1 %. Další 

kontroly můžou probíhat až po výkopu hlavní stavební jámy, kdy dojde k obnažení stěny. 

Kontroluje se povrch betonu, zda se v něm nenacházejí kaverny. Nerovnosti na obnaženém 

líci podzemní stěny musí být max. 100 mm za přípustné odchylky. Také se kontrolují spoje 

lamely, zda se v nich nenacházejí nevyplněné mezery. Zhutnění betonu v podzemní stěně 

se zjistí pomocí ultrazvuku. Ultrazvukem se zjistí případné trhliny nebo dutiny v podzemní 

stěně. Kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem a technickým dozorem stavebníka. O 

kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  

 

Tabulka KZP pro podzemní stěny je přílohou B 5. 3 této diplomové práce. 
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10.1.  Právní předpisy 

Přehled základních předpisů, kterými se budou řídit práce na stavbě: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

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

– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

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

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

– Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti 

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

prostředí 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

úrazu 

10.2. Odůvodnění pro zpracování plánu BOZP 

Na této stavbě bude přítomný koordinátor BOZP a bude zpracován plán BOZP. 

Koordinátor musí být ustanovený na základě zákona č. 309/2006 Sb. z důvodu, že se na 

staveništi budou vyskytovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Koordinátor bude 

určený již při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro 

stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí 

staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.  

Plán BOZP musí být zpracován na základě zákona č. 309/2006 Sb., z důvodu, že 

celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob 

po dobu delší než 1 pracovní den a celkový plánovaný objem prací a činností během 

realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Na stavbě 
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budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem. 

Na základě nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 5 se jedná o tyto práce a činnosti: 

– Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m (provádění 

železobetonové nosné konstrukce objektu) 

– Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení 

– Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb (montáž armokošů 

podzemních stěn) 

 

Cílem tohoto plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je stanovit a koordinovat 

základní podmínky k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany. Plán BOZP určuje 

pravidla, která budou zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi tak, aby 

vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP přesněji 

specifikuje, kdy a jakým způsobem budou technická, organizační, časová, koordinační a 

kontrolní opatření uváděna do praxe a jakým způsobem se na jejich realizaci bude podílet 

koordinátor BOZP. Dodržování plánu BOZP je závazné pro všechny dodavatele, jejich 

zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla.  

10.3. Pracovníci a zajištění první pomoci 

Pracovníci budou vybaveni vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky 

odpovídajícími ohrožení, které z provádění prací vyplývá. Všichni pracovnicí budou nosit 

ochranné přilby, reflexní vesty a budou vybaveni vhodným pracovním oblečením a obuví 

odpovídajícím klimatickým podmínkám, jde zejména o oblečení pro práci za deště nebo 

chladu. 

Pracovníci budou mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce a budou 

seznámeni s organizací zajištění první pomoci, s organizací požární ochrany a s umístěním 

hlavních uzávěrů na staveništi. 

Pro vybrané práce budou pracovníci i zdravotně a odborně způsobilí. Strojníci, 

jeřábníci, vazači, svářeči budou mít platné průkazy. 
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Pracovníci budou průkazně proškoleni, případně prakticky zacvičeni v rozsahu 

potřebném pro výkon jejich práce a jejich znalosti budou ověřeny. Školení budou provádět 

instruktoři a vedoucí pracovníci jednotlivých dodavatelů. 

Práce za provozu, za ztížených podmínek a v nebezpečném prostředí budou prováděny 

podle technologických postupů zpracovaných jednotlivými dodavateli. 

Prostředky pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě na 

staveništi a musí být označeny příslušnými značkami. Zaměstnavatel musí zajistit 

zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Dále musí zajistit potřebný počet zaměstnanců, 

kteří poskytnutí první pomoc, zajišťují přivolání lékařské pomoci, hasičů a policie a 

organizují evakuaci zaměstnanců. Místem první pomoci na staveništi je označený 

staveništní kontejner. 

Drobná poranění se ošetří pomocí příruční lékárničky a ošetření se zaznamená do knihy 

úrazů. 

10.4. Opatření pro zajištění BOZP na staveništi 

1. Požadavky na zajištění staveniště 

Kolem celého staveniště je instalováno mobilní neprůhledné oplocení TOI TOI 

výšky 2,0 m. Vjezdy a výjezdy ze staveniště jsou zajištěny uzamykatelnými branami, tyto 

brány budou každý den po ukončení prací uzamykány. Na těchto branách bude umístěná 

bezpečnostní tabule, která bude obsahovat zákazové, příkazové a výstražné značení. 

Zákazové značení bude obsahovat značku se zákazem vstupu nepovolaných osob, 

příkazové značení bude upozorňovat na nutnost nošení OOPP v prostoru staveniště a 

značení výstražné bude varovat před možností nebezpečí úrazu. U bran bude i dopravní 

značení zakazující vjezd vozidel mimo vozidel stavby a značení omezující rychlost při 

jízdě po staveništi. V blízkosti staveniště budou zřízeny dva dočasné přechody pro chodce 

včetně značení, aby chodci přešli na druhou stranu a nechodili v blízkosti stavby a v místě, 

kde vyjíždí vozidla stavby na pozemní komunikaci.  Ve staveništních kontejnerech, ve 

kterých budou umístěné lékárničky a další zdravotní prostředky budou označeny pomocí 

informativní tabule. Stejně jako skříňka, ve které se lékárnička nachází. Dále budou 

příslušné staveništní kontejnery obsahující hasicí přístroje a místa ohlašování požáru nebo 

úrazu označeny informativními tabulemi a budou obsahovat přehledem čísel tísňového 

volání.  

 



207 

 

2. Zajištění osvětlení staveniště a pracoviště 

Staveniště bude v případě prací v pozdních odpoledních hodinách nebo večerních 

hodinách dostatečně osvětleno halogenovými svítidly. Staveniště bude osvětleno i přes noc 

z důvodu snížení rizika krádeže nebo poškození strojů či materiálů.  

3. Zařízení pro rozvod energie 

Elektrické zařízení nesmí být rizikem zdroje požáru nebo výbuchu. Všechno 

elektrické zařízení musí být chráněno před možností kontaktu s vodou. Po dokončení práce 

s elektrickým nástrojem se stroj vypne a odpojí ze zdroje elektrické energie. Rozvaděče 

jsou opatřeny jističi a hlavním vypínačem, které slouží k vypnutí jednotlivých rozvaděčů. 

O umístění hlavního vypínače budou informováni všichni pracovníci pohybující se na 

staveništi. Po skončení prací na staveništi, budou každý den jednotlivá elektrická zařízení 

vypínána. Elektrická zařízení budou mít výchozí revize a budou prováděny pravidelné 

revize. Elektrická přípojka pro zařízení staveniště musí být dimenzována na max. možný 

příkon. 

4. Požadavky na venkovní prostředí na staveništi 

Pěší pohyb pracovníků bude řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky minimálně 

0,75 m pro jednosměrný a 1,5 m pro obousměrný provoz a výšky průchozích profilů 

minimálně 2,1 m. Povrch komunikací schodišť a ramp nebude kluzký, v zimním období 

bude prováděna zimní údržba (úklid sněhu a posyp). 

Všechny nepoužívané otvory, jámy a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu do 

hloubky, budou zakryty nebo ohrazeny a zajištěny proti posunu. 

Skladovací plochy budou urovnané, zpevněné a odvodněné. Materiál bude 

skladován podle podmínek stanovených výrobcem. Sypký materiál může být při plně 

mechanizovaném způsobu ukládán do jakékoliv výše, při ručním odebírání a ukládání 

pouze do výše 2 m. Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat pouze do výše 1,5 

m, při mechanizovaném skladování do výše 3 m. Sudy a barely smí být skladovány 

nastojato jen v jedné vrstvě. Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně 

jen do výše 2 m, při mechanizovaném skladování až do výše 4 m. Kyseliny a jiné 

nebezpečné látky se skladují v obalech s označením druhu látky a podle určení dodavatele. 

Po celou dobu skladování musí být materiál uložen tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, 

bezpečný odběr a manipulace a nedocházelo k jeho poškození. Pro bezpečný odběr je 

v případě potřeby materiál skladován na dřevěných hranolech, aby bylo možné jeho 
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uvázání, mezi skladovanými materiály jsou ponechány uličky min. 0,75 m široké a před 

skladovací plochou musí být zajištěn manipulační prostor. 

Minimalizování rizika zasažení pracovníků vozidly je možno dosáhnout zajištěním 

dostatečného bezpečnostního prostoru pro couvání vozidel a výstražným oděvem 

pracovníků pohybujících se v blízkosti těchto vozidel. Všichni pracovníci budou 

seznámeni s bezpečným pohybem a provádění prací na staveništi. 

5. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Veškerá obsluha strojů bude před zahájením prací se strojem obeznámena 

s podmínkami na staveništi. Jedná se zejména o únosnost povrchu, zpevněné plochy 

navržené pro pohyb strojů a o umístění podzemních vedení. Dále musí dojít k seznámení 

obsluhy s obsluhou a manipulací se strojem. Obsluha stroje je za stroj zodpovědná. Vždy 

před zahájením prací obsluha stroje zajistí stroj do stabilní polohy pomocí rozpěrných 

patek nebo jiným způsobem podle typu stroje. Při používání strojů s vibracemi se musí 

postupovat tak, aby těmito vibracemi nebyly způsobeny škody. Po ukončení prací se musí 

stroje zabezpečit. Stroje se odstaví, zabezpečí proti pohybu a uzamknou se. Pracovní 

nástroj stroje se zabezpečí spuštěním na zem nebo umístěním v přepravní poloze. Stroje 

budou používány k účelům a způsobem, pro který jsou technicky způsobilé. Stroje budou 

vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu. 

V nebezpečném dosahu strojů, tedy v prostoru maximálního dosahu stroje 

zvětšeného o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m nebudou vykonávány jiné práce. 

6. Přeprava strojů 

Při přepravě, nakládání a vykládání stroje dbáme pokynů výrobce. Při dopravě musí 

být přepravovaný stroj zajištěn proti pohybu. Při nakládání a vykládání musí být dopravní 

prostředek postaven na pevném podkladu stejně jako stroj, který přepravovaný stroj 

nakládá. 

7. Zemní práce 

Zemní práce budou prováděné pouze kvalifikovanými pracovníky. Před zahájením 

zemních prací se vytyčí vedení sítí technického vybavení. Stavební jáma max. hloubky 

11,4 m bude zajištěna proti pádu osob a předmětů pevným dvoutyčovým zábradlím se 

zarážkou u podlahy s dostatečnou únosností min. výšky 1,1 m umístěným min. 1,5 m od 

volného okraje stavební jámy, veškeré ostatní výkopy se musí viditelně označit např. 

výstražnou páskou. Přes výkopy se nainstalují přechody pro bezpečný pohyb pracovníků a 
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zajistí bezpečné sestupy do výkopů pomocí dostatečně dlouhých žebříků a schodišť. Pro 

sestup do stavební jámy bude používáno schodiště Doka. Veškeré otvory a šachty o 

velikosti v jednom směru větším než 25 cm se zakryjí pevným záklopem a ten zabezpečí 

proti posunu. 

Musí se dodržovat odstupové vzdálenosti od krajů výkopů, aby nedošlo k zřícení 

strojů do výkopu. Musí dojít k vymezení nebezpečného pracovního prostoru a k jeho 

označení. V takto vymezeném nebezpečném pracovním prostoru stavebních strojů a 

pilotovací soupravy se vyloučí pohyb osob. Také bude určena odpovědná osoba, která 

bude koordinovat postup prací a střežit prostor proti vstupu osob.  

 Při nakládání výkopku na korbu nákladního automobilu nebude v případě 

manipulace pracovního nástroje s výkopkem nad kabinou nákladního automobilu v kabině 

žádná fyzická osoba. 

 Při provádění podzemních stěn musí být výpočtem prokázány požadavky na 

pevnost a stabilitu. Jedná se o zatížení působící na zeminu od těžebních strojů a na zatížení 

působící na těžební nástroj během těžby. 

8. Míchačky 

 Míchačky budou používány pro přípravu malty na zdění. Její umístění bude přímo 

v podlažích, ve kterých bude probíhat zdění. Bude tedy umístěná na železobetonové 

monolitické desce v místech, aby jejím provozem nedošlo k ohrožení pracovníků 

provádějících jiné práce. Na svém místě bude míchačka řádně ustavena, než může dojít 

k jejímu spuštění. Plnění míchačky smí probíhat pouze, když je v chodu. Do rotujícího 

bubnu se nesmí nijak zasahovat. 

9. Betonářské práce 

Bednění bude na staveniště dovezeno nákladními automobily a uskladněno na 

určeném místě přímo v půdoryse objektu. Bednění musí být zajištěno proti pádu a sesunutí. 

Při instalaci systémového bednění budou pracovníci dodržovat odsouhlasený 

technologický a pracovní postup. Betonáž bude prováděna z pevných podlah. Všechny 

volné hrany systémového bednění, kde hrozí riziko pádu pracovníků do hloubky větší, než 

1,5 m bude opatřeno pevným dvoutyčovým zábradlím výšky min. 1,1 m. V případě 

prolínání pracovišť různých dodavatelů budou pracovníci informování o rizicích ostatních 

dodavatelů. 
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Autodomíchávače i autočerpadla budou ustavené na manipulační zpevněné ploše ze 

štěrku frakce 32/63 mm. Tato plocha má pro tyto stroje dostatečnou únosnost. Pozice 

autodomíchávače musí být bez jakýchkoliv překážek a musí být přehledná. Odjezd 

autodomíchávače je možný až po zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. 

Autočerpadlo musí být před zahájením prací stabilizováno pomocí opěr, až poté je možné 

zahájit manipulaci s výložníkem. Před betonáží dojde ke kontrole, zda se pod výložníkem 

nevyskytuje fyzická osoba. Výložník autočerpadla nelze používat k přemisťování břemen. 

U stacionárního čerpadla se dává pozor, aby hadice nebyly vedeny tak, že přetíží 

bednění nebo jiné konstrukce. Práce s čerpadlem může začít až po jeho řádném ustavení. 

Pozice čerpadla bude na již zhotovených železobetonových monolitických konstrukcích. 

Při práci s vibrátory musí být délka přívodního kabelu min. 10 m. Také se musí 

dávat pozor, aby nedošlo k mechanickému poškození přívodních kabelů. Do čerstvé 

betonové směsi se smí ponořovat pouze hlavice vibrátoru, která je v chodu. Pracovník 

manipulující s vibrátorem musí mít stabilní a bezpečné postavení a musí být chráněn proti 

pádu z výšky.  

10. Montážní práce 

Montážní práce se budou řídit technologickým postupem obsahujícím časový sled 

montážních záběrů, nasazení mechanizace a zabezpečení pracovníků proti pádu nebo 

v jednodušších případech se určení pracovní postup. 

Pro postup montáže věžového jeřábu se zhotoví technologický postup. V době jeho 

montáže bude na pracovišti vyloučen pohyb ostatních dodavatelů. Pracovníci budou 

vybaveni ochranou hlavy a dalšími vhodnými OOPP. Prefabrikovaná schodišťová ramena 

budou osazena pomocí věžového jeřábu. Ihned po instalaci bude schodiště osazeno 

provizorním pevným zábradlím výšky min. 1,1 m zamezující pádu pracovníků 

pohybujících se po schodišti. Zábradlí bude ponecháno na schodišti do té doby, než bude 

osazeno finální zábradlí. 

11. Svařování  

Svařování budou provádět pouze pracovníci způsobilí k provádění těchto prací 

(svářečský průkaz) a vybavení OOPP, tedy svářečskými brýlemi, svářečskou kuklou, 

svářečské rukavice, dlouhé speciální oblečení a pevnou obuv. 

Okolí bude při svařování chráněno před odletujícími jiskrami. Svařování se nesmí 

provádět v uzavřených prostorách bez dostatečné výměny vzduchu zajišťující účinné 
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odvádění zplodin vznikajících při svařování. Pracoviště, kde bude probíhat svařování, bude 

zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob. Manipulace se svařovaným materiálem bude 

prováděna až po jeho vychladnutí.  

12. Manipulace s materiálem 

Při montážích budou plněny požadavky na bezpečné uvázání dílce, jeho přemístění 

a následné usazení. Během zdvihání a přemisťování dílce se pracovníci musí zdržovat 

v bezpečné vzdálenosti a teprve po ustálení dílce nad místem montáže provedou 

z bezpečné plošiny nebo opatřeni individuálními postroji kotvenými do železobetonových 

konstrukcí osazení a zajištění dílce a následně uvolnění ze závěsu zdvihacího prostředku. 

Vazačské práce smí vykonávat pouze osoby kvalifikované.   

13. Bednění, odbedňování 

Před betonáží kterékoliv konstrukce, bude bednění zkontrolováno. Bednění jako 

celek musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Únosnost bude ověřena statikem. Bednění 

musí být v každém stádiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při 

jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s technologickým postupem 

výrobce. Musí být zkontrolována poloha jednotlivých prvků, zda odpovídají nejvýše max. 

možným rozestupům. Podpěrné konstrukce jsou navrhovány s dostatečnou únosností. 

Povrch bednění, který bude ve styku s konstrukcí, musí být opatřen odbedňovacím 

nástřikem. V průběhu betonáže je po celou dobu bednění kontrolováno, zda nedochází ke 

ztrátě, tuhosti, stability a podobně. Stejně tak, budou tyto kontroly probíhat i v době tuhnutí 

betonové směsi. V případě zjištění nějaké závady, musí dojít k okamžité nápravě.  

Při betonování stěn a sloupů, budou pracovníci ukládat betonovou směs z plošin, 

které jsou součástí bednění a jsou opatřeny zábradlím proti pádu. Při betonáži stropní 

konstrukce nebo průvlaku budou pracovníci přímo na stropní konstrukci, která je po 

obvodu zajištěna bezpečnostním zábradlím. 

Při odbedňování se postupuje tak, aby nemohlo dojít ke zřízení bednění. Volný 

okraj stropní konstrukce je opatřen zábradlím. Prostor, kde probíhá odbedňování je zajištěn 

proti vstupu nepovolaných osob. Ukládání bednění probíhá na již zhotovené stropní 

konstrukce. Musí se tedy dbát na to, aby nedocházelo k přetěžování konstrukcí. 

14. Práce železářské 

Při vykládání nákladních automobilů či při jiné přepravě betonářské výztuže je 

nutné dbát zvýšené opatrnosti. Při těchto pracích nesmí dojít k ohrožení fyzických osob a 
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samotná výztuž se nesmí nijak deformovat. Řezání výztuže lze provádět jen v místech, kde 

nejsou hořlavé předměty. Již uložená výztuž v bednění bude opatřena zátkami, aby 

nemohlo dojít k napíchnutí. Také je nutné dodržovat pořádek a správné ukládání výztuže 

na stavbě, aby nemohlo dojít k zakopnutí o výztuž a napíchnutí na ní. 

15. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Kolektivní zajištění schodišť, šachet, vstupů a okrajů železobetonových stropů se 

zajistí pomocí pevného dvoutyčového zábradlí o min. výšce 1,1 m a pomocí osvětlení. 

Zábradlí bude zřízeno i u prostupu stropními konstrukcemi pro věžový jeřáb. Zábradlí 

bude mít u podlahy zarážku výšky min. 0,15 m. Zařízení uváděná do provozu budou 

odpovídat bezpečnostním předpisům, budou vybavena provozními doklady a dokumentací 

o provedení předepsaných zkoušek a revizí. V době provádění železobetonových 

monolitických parapetů na okraji stropních desek bude zábradlí vyřešeno ponecháním 

stropních nosníků, vytažených přes obvod budovy. Na těchto nosnících bude umístěna 

pochozí lávka s dvoutyčovým zábradlím a zarážkou u podlahy. 

 

Obr. 10-1 Připojení sloupku zábradlí na nosníky stropního bednění, zábradlí kolem 

prostupu stropní konstrukcí pro věžový jeřáb 

16. Zednické práce 

Zhotovitel stanoví pro zednické práce technologický postup, zabezpečí konstrukce 

a materiály proti pádu. Veškerá lešení musí být provedena dle předpisů. Při výstavbě bude 

použito systémové lešení, které se řádně písemně předá a převezme. Materiál skladovaný 

na lešení nesmí překročit únosnost podlah lešení. Lešení musí být vybaveno zarážkami u 

podlahy proti pádu předmětů do prostoru pod lešením. Pracovníci budou zhotovitelem 

řádně proškoleni. Při skladování tvárnic na stropních konstrukcích musí zůstat volný 

pracovní prostor min. 0,6 m. Při sekání ručním nebo elektrickým nářadím bude používána 

ochrana zraku a končetin (vhodné brýle a rukavice).  
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17. Žebříky 

Žebřík může být použit při práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné. Na 

žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 

nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například 

přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, vstřelovacích přístrojů se na 

žebříku nesmějí vykonávat. 

Žebříky používané pro výstup musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

plošinu nejméně 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou 

pevnou části konstrukce, za kterou se vystupující pracovník může spolehlivě přidržet. 

Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 

m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.  

Po žebříku může současně vystupovat nebo sestupovat pouze jedna osoba, která 

musí být obrácena k žebříku obličejem a musí mít možnost bezpečného uchopení žebříku. 

Max. hmotnost prvků vynášených po žebříku je 15 kg.  

18. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

Materiál a nářadí bude ve výšce skladováno tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu, a 

aby nepřetěžovalo konstrukci. Pádu bude zabráněno pomocí zarážky v úrovni podlahy 

vysoké min. 0,15 m.  

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

Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů je nutné vždy bezpečně zabezpečit. Pro zajištění ohrožených 

prostorů se použije vyloučení provozu v těchto prostorech. Možnosti ochrany proti pádu 

osob a předmětu v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce je 

ohrazení ohrožených prostorů dvou tyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 

upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou. Pro práce nepřesahující rozsah 

jedné pracovní směny postačí vymezit ohroženy prostor jedno tyčovým zábradlím, 

popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo dozor ohrožených prostorů k tomu 

určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. Na této stavbě bude prostor ohraničen 

zábradlím o výšce 1,1 m.  
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Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m při 

práci ve výšce od 3 m do 10 m, 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m a 2,5 m při práci 

ve výšce nad 20 m do 30 m. Této stavby se týkají postupně všechny tyto uvedené výšky. 

20. Dočasné stavební konstrukce 

Na staveništi budou používána systémová pojízdná lešení a schodišťová věž. 

Lešení lze montovat nebo demontovat jen v souladu s návodem na montáž a demontáž 

obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně 

způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze vyškolení zaměstnanci, jejichž znalosti 

a dovednosti byly ověřeny. 

Založení schodišťové věže je možné pouze na podkladech, které mají dostatečnou 

únosnost. Jedná se o dřevěné podklady uložené na železobetonové vodorovné konstrukce 

čí na terénu. Konstrukce schodišťové věže musí být provedena tak, aby tvořila prostorově 

tuhý celek zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení i proti posunutí. 

Schodišťová věž musí být po celé výšce opatřena dvoutyčovým zábradlím výšky min. 1,1 

m. 

Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich předání odborně způsobilou 

osobou odpovědnou za jejich montáž. O předání a převzetí se vyhotoví zápis potvrzující 

úplné dokončení dočasné stavební konstrukce. 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, musí 

být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a 

označen bezpečnostními značkami. Pojízdná lešení musí mít předepsaný půdorys základny 

a musí být vybavena stabilizátory. 

21. Přerušení práce ve výškách 

Práce ve výškách musí být přerušena při nepříznivých povětrnostních podmínkách. 

Za nepříznivé povětrnostní podmínky se považuje bouře, déšť, sněžení nebo tvoření 

námrazy. Další nepříznivé povětrnostní podmínky, za nichž se přeruší práce, jsou silný vítr 

nad 11 m/s nebo v případě prací na žebříku, pracovní plošině nebo při použití závěsu na 

laně při síle větru 8 m/s. Mezi další podmínky pro přerušení prací patří dohlednost menší 

než 30 m a teplota prostředí nižší než – 10 °C. Zodpovědnost za přerušení prací má 

stavbyvedoucí. Také provede zápis podmínek v době přerušení prací do stavebního deníku. 

Veškerý materiál a nářadí se při přerušení prací z klimatických důvodů zabezpečí tak, aby 

nedošlo k jeho pádu z výšky nebo k jeho poškození. 
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11.1. Právní předpisy 

Ochrana životního prostředí bude na stavbě probíhat v souladu s těmito předpisy: 

11.1.1.  Ochrana životního prostředí 

– Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

 Zákon stanovuje zásady ochrany životního prostředí. 

– Zákon č. 114/1992 Sb. České národní rady o ochraně přírody a krajiny 

– zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí) 

11.1.2.  Nakládání s odpady 

– Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

 Tento zákon zpracovává a upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro 

nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a 

trvale udržitelného rozvoje. Dále upravuje práva a povinnosti osob v odpadovém 

hospodářství. 

– s vyhláškou 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů 

 Vzniklé odpady budou zařazeny podle tohoto katalogu. Odpady se podle tohoto 

katalogu dělí na ostatní odpad a na odpad nebezpečný. 

– Vyhláška 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady 

11.1.3.  Ochrana vod 

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

 Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky 

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod. 

11.1.4.  Ochrana ovzduší 

– Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

 Tento zákon upravuje přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší, způsob 

posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení a 

nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší. 
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11.1.5.  Ochrana před hlukem  

– Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 Toto nařízení upravuje přípustné limity hluku a vibrací na pracovištích, hygienické 

limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory staveb a chráněné 

vnitřní prostory staveb způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření 

k ochraně zdraví. 

11.2. Řešení environmentálních požadavků na staveništi 

Při provádění objektu administrativní budovy dojde ke vzniku odpadů, ke vzniku 

hluku a vibrací a také ke vzniku prašnosti. Bude snaha všechny tyto aspekty na staveništi 

co nejvíce eliminovat. Také se v oblasti výstavby předpokládá zvýšená hustota dopravního 

provozu především kvůli zásobování staveniště nákladními automobily. 

11.2.1.  Omezování prašnosti a hlučnosti během stavebních prací 

Staveniště bude oplocené neprůhledným mobilním oplocením výšky 2,0 m, aby se 

snížil únik prachu a nečistot ze staveniště na okolní komunikace a přilehlé domy. 

V případě sucha se sníží prašnost kropením staveništních komunikací a zpevněných ploch.  

Aby byly limity hluku co nejnižší, používají se mechanizace a stroje s platnou 

technickou kontrolou a opatřeny kryty snižujícími hlučnost. Stroje budou při přerušení 

nebo ukončení práce vypínány a nebude ponechán motor v chodu. V době výstavby hrubé 

vrchní stavby bude na východní straně umístěno dočasné oplocení s protihlukovou funkcí 

výšky 3 m. Jako hlavní omezení po celou dobu výstavby bude omezení délky staveništního 

hluku. Staveništní hluk je přípustný od 7:00 do 17:00 hod. a to pouze v pracovních dnech. 

Všechny stroje budou mít také platné kontroly emisí, aby nedocházelo 

k nadměrnému vypouštění spalin do ovzduší. 

11.2.2.  Ochrana proti úniku kapalin 

Každý stroj na staveništi bude opatřen úkapovými vanami, aby bylo zabráněno 

úniku ropných látek, olejů apod. do podloží. V případě, že by i přes toto opatření došlo 

k úniku kapalin, bude na staveništi univerzální havarijní souprava se sypkým sorbetem. 

Sypký sorbet zabrání kontaminaci půdy či průsaku olejů do spodních vod. Použitý sorbet 
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bude naložen do platových pytlů nebo do nádob a zlikvidován odvozem na skládku 

nebezpečného odpadu. 

 

Obr. 11-1 Univerzální havarijní souprava 

Při betonáži budou používány geotextílie, které se umístí pod bádii, aby 

nedocházelo k odkapávání betonové směsi na zeminu. Také budou na staveništi vymývány 

bubny autodomíchávačů do výplachových van. Tato betonová směs bude likvidována 

odvozem do recyklačního střediska. 

11.2.3.  Ochrana zeleně 

Stromy, které jsou na pozemku, na kterém probíhá stavba, budou mít chráněné 

kmeny proti mechanickému či jinému poškození. Jejich ochrana bude provedena 

ohraničením kmenu do výšky 2,0 m z OSB desek. Dále bude snaha předcházet ničení 

rostlin apod. Před zahájením prací budou odstraněny pouze stromy, které zasahují přímo 

do půdorysu objektu.  

11.2.4.  Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a komunikací 

V době, kdy se dá předpokládat největší znečištění od zeminy, tedy v době 

provádění zemních prací se sjezdem nákladních automobilů do stavební jámy, budou 

nákladní automobily před odjezdem ze staveniště umývány v mycí rampě. V mycí rampě 

dojde k opláchnutí podvozků nákladních automobilů. Nečistoty z umývání podvozků jsou 

shromažďovány v betonové nádrži a po naplnění odváženy na příslušnou skládku. Voda 

v mycí rampě je průběžně čištěna a opakovaně používána. Poté se již budou stroje čistit 

pouze v případě potřeby vysokotlakým čističem na zpevněných plochách, aby bylo možné 

splavené nečistoty odstranit. V případě, že i přes tyto opatření dojde k znečištění 

komunikace, bude komunikace očištěna. 
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11.2.5.  Odpady vznikající při provádění hrubé stavby 

Při výstavbě hrubé stavby objektu administrativní budovy bude snaha o  

minimalizaci vzniku odpadů. Odpady vznikající na staveništi budou zatřiďovány podle 

vyhlášky č. 93/2016 Sb. Podle této vyhlášky jsou odpady tříděny na odpady ostatní a 

odpady nebezpečné. S nebezpečným odpadem bude zacházeno v souladu s nařízením 

vlády č. 383/2001 Sb. 

Odpady vznikající při výstavbě: 

 

Číslo Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Likvidace 

Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 

1 01 04 09 Odpadní písek a jíl Ostatní odpad Recyklace 

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

2 03 01 05 

Piliny, hobliny, odřezky, 

dřevo, dřevotřískové 

desky a dýhy 

Ostatní odpad 
Uložení na řízené 

skládce 

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 

3 12 01 13 Odpady ze svařování Ostatní odpad 
Uložení na řízené 

skládce 

Odpady olejů a odpady kapalných paliv 

4 13 01 
Odpadní hydraulické 

oleje 

Nebezpečný 

odpad 
Sběrný dvůr 

5 13 02 
Odpadní motorové, 

převodové a mazací oleje 

Nebezpečný 

odpad 
Sběrný dvůr 

6 13 07 01 
Topný olej a motorová 

nafta 

Nebezpečný 

odpad 
Sběrný dvůr 

7 13 07 02 Motorový benzín 
Nebezpečný 

odpad 
Sběrný dvůr 

Odpadní obaly; Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

8 15 01 01 
Papírové a lepenkové 

obaly 
Ostatní odpad Spalovna 

9 15 01 02 Plastové obaly Ostatní odpad Spalovna 

10 15 01 06 Směsné obaly Ostatní odpad Spalovna 

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

11 17 01 01 Beton Ostatní odpad Recyklace 

12 17 01 07 

Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel a 

keramických výrobků 

Ostatní odpad Recyklace 

13 17 01 02 Cihly Ostatní odpad Recyklace 

14 17 02 01 Dřevo Ostatní odpad Recyklace 

15 17 04 05 Železo a ocel Ostatní odpad Recyklace 

16 17 04 11 
Kabely neuvedené pod 

číslem 17 04 10 
Ostatní odpad 

Uložení na řízené 

skládce 
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17 17 05 01 Zemina Ostatní odpad Recyklace 

Komunální odpady 

18 20 01 01 Papír a lepenka Ostatní odpad Spalovna 

19 20 01 02 Sklo Ostatní odpad 
Uložení na řízené 

skládce 

20 20 01 39 Plasty Ostatní odpad 
Uložení na řízené 

skládce 

21 20 01 40 Kovy Ostatní odpad 
Uložení na řízené 

skládce 

22 20 02 02 Zemina a kameny Ostatní odpad Recyklace 

23 20 03 01 Směsný komunální odpad Ostatní odpad Spalovna 

 

Na staveništi bude snaha odpady recyklovat. V případě, že to nebude možné, budou 

odpady odváženy na řízené skládky nebo v případě většiny komunálního odpadu do 

spalovny. Na staveništi se bude udržovat pořádek a čistota po celou dobu výstavby. 

Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci stavby potvrzení o uložení odpadů ze stavební 

činnosti. 

Recyklační středisko – Revital Bohemia, V Korytech 3136/73, 100 00 Strašnice. 

Vzdálenost od staveniště 6,9 km.  

Sběrný dvůr – Sběrný dvůr Hl. města Prahy – Vinohrady, Peroucká 2542/10, 120 

00 Praha 2 – Vinohrady. Uložení nebezpečného odpadu. Vzdálenost od staveniště 2,0 km. 

11.2.6. Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Tato ochrana probíhá na základě nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Staveniště se 

nachází v zastavěné oblasti jižně od centra Prahy. Bude zde tedy kladen velký důraz na 

dodržování maximálních limitů hluku a vibrací. Hluk je zde omezen na období od 7:00 do 

17:00 a jen na pracovní dny. 

Hluk na pracovišti by se měl pohybovat do výše 85 dB. Při hodnocení se přihlíží 

k typu a době trvání hluku.  

 Limit hluku v chráněných venkovních prostorech staveb je 50 dB. K tomuto limitu 

se však připočítávají korekce. Korekce se dělí podle posuzované doby. 
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Z této tabulky korekcí a základní hodnoty vyplývá, že maximální hygienický limit 

hluku v chráněném venkovním prostoru stavby pro hluk ze stavební činnosti v době 

pracovní činnosti je 50 dB + 15 dB tedy 65 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11-2 Tabulka korekcí  
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12.1.  Výpočet a porovnání těžení stavební jámy pomocí 

dopravního pásu a autojeřábu s kontejnerem 

12.1.1.  Vstupní údaje pro výpočet 

Vlastnosti zeminy: Stavební odpad a navážky:    (G4)   

Prachovitá hlína spraš :    (F5) 

   Jílnatý písek:      (S6) 

   Skalní podloží tvořené zvětralými břidlicemi: (R6) 

   Převládající třída rozpojitelnosti:   3  

   Objemová hmotnost zeminy:    2 200 kg/m
3
 

   Vzdálenost skládky zeminy:    6,9km (Revital 

Bohemia) 

Průměrná rychlost naloženého NA:   20 km/h 

Průměrná rychlost vyloženého NA:   35 km/h 

Rychlost na staveništi :    10 km/h 

Vzdálenost na staveništi:    60 m 

Max. možné zatížení NA/Kontejner:   25 200 kg/7 000 kg 

Objem korby NA/Kontejner:    12 m
3
/3,0 m

3
 

Objem lopaty nakladače/rýpadla:   0,4 m
3
/0,91 m

3
 

Pracovní doba:     8 h 

Doba teoretického pracovního cyklu rýpadla: 20 s nabrání zeminy + 12 s cesta  

Doba teoretického pracovního cyklu nakladače: 16 s 

Cena pronájmu autojeřábu:    2 450 Kč/h, 115 Kč/km 

Cena pronájmu kontejneru:    150 Kč/natažení, vytažení 

       600 Kč/h čekání 

       28 Kč/km 

Cena pronájmu pásového dopravníku:  550 Kč/den/kus 

Cena pronájmu nakladače:    750 Kč/h 

Cena pronájmu rýpadla:    1 450 Kč/h 

Cena pronájmu Tatry:     900 Kč/h 

       44 Kč/km 
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12.1.2.  Výpočet výkonnosti, doby trvání a počtu nákladních automobilů 

Objem zeminy:   1. KÚ – 2. KÚ  10 598,27 m
3
  

     2. KÚ – ZS  6 219 m
3
 

     Celkem  16 817,27 m
3 

Rýpadlo CAT M 318 F: 

Teoretická výkonnost rýpadla CAT M 318 F: 

Q= 3 600 * 
𝑉

𝑇
 = 3 600 * 

0,91

32
= 102,38 m

3
/h 

Opravné koeficienty: 

k1 = 0,96  Třída rozpojitelnosti horniny (středně rozpojitelná) 

k2 = 1,0  Kvalita obsluhy, stupeň kvalifikace (dobrá) 

k3 = 0,9 Opotřebení pracovního nástroje, stupeň opotřebení (průměrné 

opotřebení) 

k4 = 0,83  Časové využití stroje v hodině (50 minut = 
50

60
 = 0,83) 

k5 = 0,98  Úhel otáčení (120°) 

k6 = 0,96 Poměr mezi objemem korby NA a lopaty rypadla (
12

0,91
= 13,18 => 

0,96) 

Provozní výkonnost rýpadla: 

Qp= Q * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k6 = 102,38 * 0,96 * 1,0 * 0,9 * 0,83 * 0,98 * 0,96 = 69,07 

m
3
/h 

Podmínka naložené korby nákladního automobilu: 

m= ς * V= 2 200 * 12= 26 400 kg ≤ Naložená korba NA 25 200 kg => nevyhoví 

Redukce:    
25 200

2 200
= 𝟏𝟏, 𝟒𝟓 m

3 

m= ς*V= 2 200 * 3 = 6 600 kg ≤ Naložený kontejner 7 000 kg => vyhoví 

Nakladač CAT 262 D: 

Teoretická výkonnost nakladače CAT 262 D: 

Qp = 3 600 ∗
𝑉𝑐

𝑡𝑐
 = 3 600 * 

0,4

16
 = 90 m

3
/h 
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Opravné koeficienty: 

k1 = 0,8  Hornina 3. třída 

k2 = 1,2  Hromada navršená vyklápěním rýpadla 

k3 = 0   Průběh pracovního cyklu (konstantní) 

k4 = 2,4  Vyklápění na pásový dopravník nebo korbu do 10 m
3
 

k5 = 0,83  Časové využití stroje v hodině (50 minut = 
50

60
 = 0,83) 

k6 = 1   Koeficient pro plnění lopaty (velmi vlhká zemina) 

Skutečná doba pracovního cyklu nakladače: 

Tc = T + k1 + k2 + k3 + k4 = 16 + 0,8 + 1,2 + 0 + 2,4 = 20,4 s 

Počet pracovních cyklů nakladače: 

i = 
3600

𝑇𝑠
 = 

3 600

20,4
 = 176,47 cyklů 

Časové využití nakladače během hodiny: 

Ip = i * k5 = 176,47 * 0,83 = 146,47 cyklů 

Navržená velikost lopaty nakladače: 

V = 0,4 m
3
 

V = Vl * k6 = 0,4 * 1 = 0,4 m
3 

Výkon nakladače: 

V = 
𝑄

𝐼𝑝
 

0,4 = 
𝑄

146,47
 => Q = 146,47 * 0,4 = 58,59 m

3
/h 

Doba nakládání zeminy: 

Tn = 3 600 ∗
3

58,59
 = 184,33 s 

Výkonnost pásového dopravníku: 

– délka   36,0 m/6,0 m = 6 ks 

– šířka   500 mm 

– rychlost  0,6 m/s 

– možné zatížení  270 kg x 6 ks = 270 * 6 = 1 620 kg 
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T = 
36

0,6
 = 60 s 

M = 
1 620

2 200
 = 0, 736 m

3
 

V = 
11,45

0,736
 = 15,56 x 

Tc = 15,56 x 60 = 933,42 s 

Provozní výkonnost pásového dopravníku: 

Qp = 3 600 ∗
𝑉𝑐

𝑡𝑐
 = 3 600 * 

0,736

60
 = 44,16 m

3
/h 

Doba trvání cesty nákladního automobilu: 

Cesta po staveništi: ts =  
𝑑1

𝑣1
= 

0,06

10
= 0,006 * 3 600 = 21,6 s 

Cesta NA na skládku zeminy: tt =  
𝑑2

𝑣2
= 

6,9

20
= 0,345 * 3 600 = 1 242 s 

Cesta NA ze skládky zeminy: tz = 
𝑑2

𝑣3
= 

6,9

35
= 0,197 * 3 600 = 709,7 s 

Doba manipulace s kontejnerem: 

Souběh prací – Během nakládání kontejneru probíhá spouštění druhého kontejneru, aby 

nedocházelo k přerušení nakládání. 

Doba natažení korby na NA: tn = 0,042 hod = 0,042 * 3 600 = 150 s 

Doba vytažení kontejneru ze stavební jámy: th = 0,021 hod = 0,021 * 3 600 = 75 s 

Doba změny nákladního automobilu pod pásovým dopravníkem: 

td = 15 s 

Doba vyložení nákladního automobilu na skládce zeminy: 

tv = 0,033 hod = 0,033 * 3 600 = 120 s  

Celková doba jednoho cyklu odvozu zeminy pomocí autojeřábu a kontejneru: 

Top: tn + ts + tt + tv + tz + tn + th = 184,33 + 21,6 + 1 242 + 120 + 709,7 + 150 + 75 = 

2 502,63 s 

Celková doba jednoho cyklu odvozu zeminy pomocí pásového dopravníku: 

Top: tn + ts + tt + tv + tz + td = 933,42 + 21,6 + 1 242 + 120 + 709,7 + 15 = 3 041,72 s 

 

 



227 

 

Výkonnost nákladního automobilu: 

Autojeřáb + Kontejnery 

Qop= 3 600 * 
𝑉

𝑇𝑜𝑝
 = 3 600 * 

3,0

2 502,63
 = 4,32 m

3
/h 

Pásový dopravník 

Qop= 3 600 * 
𝑉

𝑇𝑜𝑝
 = 3 600 * 

11,45

3 041,72
 = 13,55 m

3
/h 

Potřebný počet nákladních automobilů: 

Autojeřáb + Kontejnery 

p =  
𝑄𝑝

𝑄𝑜𝑝
 =  

58,59

4,32
 = 13,56 => 14 NA 

Pásový dopravník 

p =  
𝑄𝑝

𝑄𝑜𝑝
 =  

44,16

13,55
 = 3,26 => 4 NA 

Doba těžení rýpadla: 

TR =  
𝑉𝑧  

𝑄𝑝
 = 

 16 817,27  

69,07
 =  243,48 h 

U = 
𝑇𝑅

𝑃𝑠
 = 

243,48

8
 =   30,43 pracovní směny 

Doba naložení: 

Autojeřáb + Kontejnery 

TR =  
𝑉𝑧  

𝑄𝑝
 = 

 16 817,27  

58,59
 =  287,03 h 

U = 
𝑇𝑅

𝑃𝑠
 = 

287,03

8
 =   35,88 pracovní směny 

Pásový dopravník 

TR =  
𝑉𝑧  

𝑄𝑝
 = 

 16 817,27  

44,16
 =  380,83 h 

U = 
𝑇𝑅

𝑃𝑠
 = 

380,83

8
 =   47,6 pracovní směny 

12.1.3.  VÝPOČET CEN 

1. Autojeřáb + kontejner 

Rýpadlo: 

– celková doba  243,48 h 

– cena za hodinu  1 450 Kč/h 
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R = 243,48 * 1 450 =   353 046 Kč 

Nakladač: 

– celková doba  287,03 h 

– cena za hodinu  750 Kč/h 

N = 287,03 * 750 =  215 272 Kč  

Autojeřáb: 

– vzdálenost   7,3 km, 115 Kč/km 

– délka pronájmu  287,03 h, 2 450 Kč/h  

AV = 7,3 *2 * 115 =  1 679 Kč 

AD = 287,03 * 2 450 = 703 224 Kč 

Kontejner: 

– celkem zeminy      16 817,27 m
3
 

– objem kontejneru       3 m
3
 

– cena za natažení a vytažení kontejneru   150 Kč/kontejner 

– cena za čekání      600 Kč/h 

– doba naložení      184,33 s = 0,051 h 

– doba spuštění a vytažení kontejneru ze stavební jámy: 135 s = 0,0375 h 

– vzdálenost       6,9 km, 28 Kč/km 

Kp = 
16 817,27

3
=   5 605,75 kontejnerů 

= 6,9 * 2 * 5 606 * 28 = 2 166 158 Kč 

Kc = 5 606 * 150 =  840 900 Kč 

Kč = 5 606 * 0,051 * 600 = 171 544 Kč 

Kk = 5 606 * 0,0375 * 600 = 126 135 Kč 

 

CENA CELKEM ZA 1. VARIANTU = R + N + AV + AD + Kp + Kc + Kč + Kk = 353 046 

+ 215 272 + 1 679 + 703 224 + 2 166 158 + 840 900 + 171 544 + 126 135 = 4 577 958 

Kč 
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2. Pásový dopravník 

Rýpadlo: 

– celková doba  243,48 h 

– cena za hodinu  1 450 Kč/h 

R = 243,48 * 1 450 =   353 046 Kč 

Nakladač: 

– celková doba  380,83 h 

– cena za hodinu  750 Kč/h 

N = 380,83 * 750 =  285 623 Kč  

Pásový dopravník: 

– celková doba  380,83 h 

– cena za hodinu  550 Kč/den/kus 

– počet kusů   6 

PC = 
550

8
∗ 6 =    412,5 Kč/h 

= 412,5 * 380,83 =  157 092,38 Kč 

Nákladní automobil: 

– celkem zeminy  16 817,27 m
3
 

– objem kontejneru   11,45 m
3
 

– cena za 1 NA  900 Kč/h, 44 Kč/km  

– doba naložení  933,42 s = 0,259 h 

– doba složení   120 s = 0,033 h 

– vzdálenost   6,9 km 

KV = 
16 817,27

11,45
=   1 469 kontejnerů 

= 6,9 * 2 * 1 469 * 44 = 891 976,8 Kč 

KC = 0,259 * 900 * 1 469 = 342 798,5 Kč 

KS = 0,033 * 900 * 1 469 = 43 639,3 Kč 

 

CENA CELKEM ZA 2. VARIANTU = R + N + PC + KV + KC + KS = 353 046 + 285 623 

+ 157 092,38 + 891 976,8 + 342 798,5 + 43 639,3 = 2 074 176 Kč 
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12.1.4.  ZÁVĚR 

 Z důvodu velké hloubky stavební jámy a malého prostoru v jejím okolí, je možné 

vytvořit sjezd do stavební jámy pouze do hloubky první kotevní úrovně. V ostatních 

kotevních úrovních tedy druhé a třetí není možné vytvořit bezpečný sjezd pro těžení 

stavební jámy. Navíc by tento sjezd zabíral značnou část půdorysu stavební jámy a nebylo 

by možné stavební jámu těžit. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dvě varianty možnosti 

těžení stavební jámy od první kotevní úrovně. A to těžení stavební jámy pomocní pásového 

dopravníku s odvozem zeminy nákladními automobily a pomocí autojeřábu s kontejnery. 

Při obou variantách bude nutné zajištění všech nutných zdrojů v požadovaném čase a 

především u varianty autojeřábu s kontejnery jejich dokonalá koordinace, aby nedocházelo 

ke zbytečným prostojům nakladače a tedy ke zvyšování ceny při použití této varianty. 

Z důvodu nejasnosti cenově a časově výhodnější varianty bylo vytvořeno jejich porovnání. 

Výsledky porovnání budou předloženy investorovi, aby si sám zvolil pro něj vhodnější 

variantu. 
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13.1.  IZOLAČNÍ SYSTÉM SPODNÍ STAVBY 

13.1.1.  Materiály  

 

Hydroizolační systém spodní stavby se skládá z vodorovných a svislých izolací. Je 

tvořen čtyřmi vrstvami izolačních pásů. Jako podklad slouží ve vodorovném směru 

podkladní beton C 16/20 – XC1 tl. 100 mm a ve svislém směru (mezi změnou výškové 

úrovně základové spáry) izolační přizdívka z betonových cihel tl. 140 mm.  

Nejspodnější vrstva izolačního souvrství je tvořena netkanou geotextílií Guttatex 

200 g/m
2
. Tato geotextílie leží na podkladním betonu a vytváří separační vrstvu. 

Další vrstvou hydroizolačního systému je HDPE fólie Penefol 950 tl. 0,6 mm, která 

izoluje stavbu proti radonu, ale její primární funkce a důvod jejího umístění do této 

skladby je jako podklad bentonitové izolace.  

Zbylé dvě vrstvy systému jsou navrženy proti podzemní vztlakové vodě. Obě 

izolace jsou na bázi bentonitu. První z těchto izolací je hydroizolace Dual seal. Izolační pás 

Dual seal se skládá z vrstvy vysokopevnostní polyethylenové fólie HDPE a sodného 

bentonitu, které jsou spolu laminátovány a tvoří tuhou nepropustnou membránu. Navíc je 

tato izolace díky bobtnání bentonitu samoopravná.  

 

Obr. 13-1 Samoopravná izolace - způsob 

Tato izolace tvoří celý izolační systém. K tomuto izolačnímu pásu se pro řešení 

detailů využívá granulovaný sodný bentonit Granular a bentonitový samoexpandující tmel 

Mastic.  

Poslední vrstva izolace je vytvořena z bentonitových rohoží Voltex. Tento izolační 

pás je vícevrstvý těsnící materiál, který se skládá ze speciálního druhu bentonitu a to 

bentonitu sodného Volclay, který je umístěn mezi dvěma polypropylenovými 

geotextíliemi. Na spodní straně je umístěna geotextílie netkaná a z vrchní strany geotextílie 

tkaná. Obě geotextilie se zpevňují pomocí patentovaného způsobu šití, který spojí a uzavře 
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sodný bentonit. Volná vlákna rohože vytvoří spoj s čerstvým betonem základové desky, 

která bude na tuto izolaci v dalším průběhu prací umístěna. Proto s již zatvrdlým betonem 

vytvoří pevné spojení. Sodný bentonit vytváří vodonepropustnou membránu, která zůstane 

zachovaná po celou dobu životnosti stavby. To znamená, že v průběhu let nemění své 

vlastnosti ani nedegraduje.  

 

Obr. 13-2 Bentonitová rohož Voltex 

Příslušenství k této izolaci je bentonitová pasta, která se používá pro řešení 

prostupů, dále granulát a waterstop pásek, což je bobtnavý izolační prostředek, který se 

používá u prostupů a pracovních spár. 

13.1.2.  Pokládka 

 

 Pokládka všech vrstev izolačního systému probíhá podle technologických postupů 

předepsaných výrobci těchto izolací. Pokládka může začít až po dosažení dostatečné 

pevnosti podkladního betonu. Ten se musí očistit od kamenů, prachu, zeminy apod., aby 

byla vytvořena rovná, čistá a pevná plocha. Role geotextílie se rozvine a napne se, aby se 

na ploše nevyskytovaly nerovnosti, které vzniknou rozvíjením. Požadovaný přesah 

jednotlivých pásů geotextílie je min. 300 mm. Orientace přesahu musí být ve směru 

rozvíjení materiálu. 

Na již položenou geotextílii se rozvine izolační polyetylenová fólie PENEFOL 950. 

Postup pokládky je takový, že se pokládá pás vedle pásu s přesahem min. 100 mm. 

 

Obr. 13-3 Pokládka HDPE fólie 
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V místě prostupů se vytvoří v izolacích otvor, aby fólie dosedla na izolovanou 

plochu v okolí prostupu. V případě potřeby bude ještě otvor doopraven. Pro svařování pásů 

v ploše je vhodné použít automat s horkým klínem určený pro svařování polyetylenových 

HDPE fólií. Doporučená teplota prostředí pro svařování je výrobcem doporučena 

v rozmezí od + 5 až do + 23 °C, optimální teplota je pak + 20 °C. Pro správné položení a 

správné provedení svaru mezi jednotlivými pásy fólie je nutné mít povrch pod izolací 

pevný, vyrovnaný a soudržný. Při svařování je nutné dbát na to, aby místo pro svár bylo 

suché a čisté. Detaily budou řešeny svarem horkým vzduchem se samolepící 

butylkaučukovou páskou. 

 

Obr. 13-4 Provádění svarů pásů 

 Na HDPE fólii bude položena první ze dvou bentonitových izolací proti tlakové 

vodě. Bentonitový hydroizolační systém Dual seal se pokládá přímo na HDPE fólii bez 

provedení nátěru. Pokládka probíhá s přesahy min. 80 mm a jednotlivé spoje jsou 

přelepeny páskou.  

  

  

 

 

Obr. 13-5 Bentonitová izolace Dual seal - 

pokládka 
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Bentonitová hydroizolace je pokládána tak, že bentonitová vrstva směřuje směrem 

dolů. Z toho důvodu je pod ní umístěna HDPE fólie, aby byla bentonitová vrstva chráněna. 

Krycí vrstva izolace Dual seal musí vážit min. 140 kg/m
2
 

 

Obr. 13-6 Bentonitová izolace Dual seal 

 Poslední vrstvou navrženého hydroizolačního systému je bentonitová rohož Voltex, 

která slouží jako další hydroizolace proti tlakové vodě. Pokládka izolace probíhá tak, že se 

umístí do své předpokládané polohy s přesahy jednotlivých pásů a připevní se speciálními 

sponami.  

 

Obr. 13-7 Spojování hydroizolace Voltex 

Přesahy jednotlivých pásů jsou min. 100 mm a fungují jako samotěsnící. Těsnost 

přesahů zabezpečuje bobtnavý proces bentonitu. Tyto izolační pásy se tedy pokládají stejně 

jako pásy Dual seal bez vytvoření penetračního nátěru. V místě rohů, prostupů nebo otvorů 

se izolační pásy pouze upraví řezáním. Není za potřebí použití speciální technologie. 
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Obr. 13-8 Řezání hydroizolace Voltex v místě prostupu 

13.1.3.  Detaily  

 

Vodorovná izolace – spojování bentonitových rohoží Voltex a Dual seal 

Povrch, na který je hydroizolace pokládána, by měl být rovný a neobsahovat žádné 

ostré zakřivení nebo kapsy. Přesahy jsou předepsány výrobcem hydroizolace. 

Viz detail č. 1 příloha B 4. 1 

Napojení vodorovného izolačního systému na podzemní „milánskou“ stěnu  

Před osazením bentonitových izolací dojde k vyhloubení drážky kolem milánské 

stěny cca (50 – 70) × (50 – 70) mm a k vyplnění bentonitovými granulemi. Izolace se poté 

musí osadit, tak že hydroizolace Dual seal se ukončí ohnutím do takto vyhloubené drážky a 

hydroizolace Voltex se ukončí přetažením přes vyhloubenou drážku a připevní se kotevní 

lištou k podzemní stěně. 

U napojení základové desky na podzemní stěnu je ve svislém směru použita 

krystalická izolace Xypex. Technologie Xypex je založena na speciální kombinaci 

aktivních netoxických chemických látek, které spolu s vedlejšími produkty hydratace v 

betonu vytvářejí krystaly. Tyto nerozpustné krystaly utěsní póry, kapiláry a trhliny v 

betonu proti vodě i chemickým roztokům. 

Viz detail č. 2 příloha B 4. 2 

Pokládka bentonitových rohoží Voltex a Dual seal na vodorovné plochy 

Viz příloha č. 3 příloha B 4. 3 

Prostup tahové kotvy izolačním systémem spodní stavby 

Viz detail č. 4 příloha B 4. 4 
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Řešení odskoku spodní stavby  

Při svislém osazování pásů Voltex musí dojít v místě ohybů k zesílení hydroizolace 

pásem min. 150 × 150 mm. Jinak platí stejné zásady jako u izolace svislé. Překrytí pásů 

min. 100 mm a svislá překrytí musí být vůči sobě přesazena min. o 300 mm. 

Viz detail č. 5 příloha B 4. 5 

Řešení izolačního systému v místě tahových pilot  

Těsně před osazením bentonitových izolací dojde k vybrání podkladu kolem piloty 

cca 40 × 40 mm a k vyplnění bentonitovými granulemi. Izolace se poté musí osadit, tak 

aby doléhaly velmi těsně kolem piloty. 

Každá pilota je na horním povrchu opatřena epoxidovým nátěrem Indufloor. Tento 

nátěr slouží jako uzavírací (vodotěsný) nátěr. Je založený na bázi dvou složkové epoxidové 

pryskyřice. 

Viz detail č. 6 příloha B 4. 6 

Řešení ukončení hydroizolace v místě prostupu trvalé čerpací studny 

Viz detail č. 7 příloha B 4. 7 

13.1.4.  Aplikace příslušenství bentonitových izolací  

 

1. Dual Seal Granular 

Dual seal Granular je granulovaný sodný bentonit s vysokou rozpínavostí. S vodou 

vytváří nepropustný hydroizolační gel. V kombinaci s hydroizolačními pásy vytváří 

hydroizolační přechodové těsnění. Používá se pro vytvoření vodotěsných rohů, výklenků u 

všech vodorovných až vertikálních přechodů, u přechodů mezi podlahou a zdí, u prostupů 

vodorovnými konstrukcemi a na vyplnění dutin kolem nepravidelností. 

 

Obr. 13-9 Instalace Dual seal Granular 
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Dual Seal Granular bude použit u řešení detailů napojení vodorovné izolace na 

milánskou stěnu, u prostupu tahové kotvy izolačním systémem, u prostupu pilot s průchozí 

výztuží a u ukončení hydroizolace v místě prostupu čerpací studny. 

2. Dual Seal Mastic 

Dual Seal Mastic je rozpínající se tmel a těsnění. Používá se ve spojení 

s hydroizolačními pásy Dual seal. Slouží k ochraně proti vodě v místech průniků, otvorů, 

nevyplněných spojů či trhlin v betonu. Ve spojení s touto izolací není možné použít jiný 

tmel. Aplikace ve formě hustého lepidla obsahující rozpínající se bentonit je možné jak na 

suchý, vlhký, tak i zmrzlý beton. Výrobek reaguje a postupem času se zatvrdí a vytvoří 

neprostupnou vrstvu. 

Dual Seal Mastic bude použit u řešení detailů napojení vodorovné izolace na 

milánskou stěnu, u prostupu tahové kotvy izolačním systémem, u prostupu pilot s průchozí 

výztuží a u ukončení hydroizolace v místě prostupu čerpací studny. 

3. Waterstop 

Pásek Waterstop 20 × 25 tvoří směs Volclay (sodného) bentonitu (75 %) a 

butylkaučuku (25 %). Těsnící účinek je založen na schopností bentonitu vázat vodu a 

zvětšovat při tom svůj objem. Jeho objem se při kontaktu s vodou zvětší 12 až 15 krát. 

Veškeré plochy, na které má být pásek waterstop montován, musí být bez uvolněných 

částic betonu, či jiných nečistot a jejich povrch musí být rovný. 

Waterstop pásek bude použit u řešení detailů napojení vodorovné izolace na 

milánskou stěnu, u prostupu tahové kotvy izolačním systémem a u ukončení hydroizolace 

v místě prostupu čerpací studny.  

4. Paraseal Paramastic 

Paramastic je expandovatelný tmel. Používá se k ochraně před průnikem vody v 

místech, kde se nachází průchody. 

Paraseal paramastic bude použit u řešení detailu u prostupu tahové kotvy izolačním 

systémem. 

 

Obr. 13-10 Pásek waterstop a Paraseal Paramastic 
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ZÁVĚR 

Tématem mojí závěrečné práce byla stavebně technologická příprava 

Administrativního a bytového komplexu Praha 4 – Nusle, Objekt A – Administrativní 

budova. Tato stavba je zajímavá, ale zároveň i složitá z důvodu, že se na pozemku 

vyskytuje velké množství podzemní vody. Jelikož je objekt podsklepený a jsou zde i 

složité geologické poměry, je poměrně náročné a zajímavé zajištění stavební jámy a 

založení objektu.  

 Za těchto okolností, jsem se rozhodl, zabývat se podrobněji zajištěním stavební 

jámy podzemními stěnami a vypracoval jsem na toto téma technologický předpis a 

kontrolní a zkušební plán. Toto téma je důležité i tím, že tvoří velký časový i finanční 

objem z celkové hrubé stavby. Tyto dva aspekty jsou zde mnohem výraznější než u 

běžných staveb. 

Jelikož se na pozemku, po dokončení hrubé spodní stavby začne s výstavbou 

objektu dalšího, dojde k nutnosti změny zařízení staveniště a značnému snížení prostoru na 

jeho vybudování. Změní se i vnitrostaveništní komunikace, která souvisí s další 

vypracovanou částí a to dopravními vztahy v okolí staveniště a s dočasně navrženým 

dopravním značením. S touto kapitolou také souvisí doprava veškerých potřebných 

materiálů a strojů, kterou jsem vyřešil včetně povolení dopravy nadrozměrné. 

 Jedny z nejdůležitějších ukazatelů výstavby jsou čas a finance. Tyto dva aspekty 

jsem vypracoval v časovém harmonogramu hrubé stavby a položkovém rozpočtu. Přibližné 

náklady jsou stanoveny a rozděleny do jednotlivých měsíců v objektovém časovém a 

finančním plánu. Další podstatné části této práce jsou bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

na staveništi a ekologická rizika a plán jejich řešení. 

 Také jsem navrhl a porovnal dvě možné varianty těžby stavební jámy, do které 

nelze od 1. KÚ níže vytvořit bezpečný sjezd. Podstatnou a zajímavou částí této práce je 

také řešení detailů hydroizolací spodní stavby, kde jsou použity materiály, které se při 

výstavbě nepoužívají až tak běžně. 

 Během zpracování diplomové práce jsem se seznámil s novými druhy technologií i 

materiálů a s jejich využitím v praxi. Obohatil jsem se o další cenné informace, které pevně 

věřím, využiji i v samotné praxi.   
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