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ÚVOD 

Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt pro novostavbu 

Bytového domu v Lanškrouně.  

V rámci diplomové práce se pokusím vytvořit finanční a časový plán pro celou 

stavbu a podrobněji rozpracuji časový i finanční plán pro hlavní stavební objekt SO 02. 

Pro výstavbu tohoto objektu navrhnu strojní sestavu a věnovat se budu především 

organizaci výstavby, jejíţ součástí budou výkresy zařízení staveniště.  

Podrobněji budu řešit speciální zakládání stavby – CFA piloty v 

technologickém předpisu se schématem pojezdů vrtné soupravy a kontrolním 

zkušebním plánu.  

Hlavním cílem diplomové práce bude vytvořit stavebně technologický projekt 

tak, aby bylo zajištěno kvalitní, nezávadné a ekonomické provedení stavby.  

Podkladem pro zpracování mé práce byla pouţita projektová dokumentace 

poskytnutá firmou CS STAVEBNÍ HOLDING, a.s., odborná literatura a platná 

legislativa. 
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1.1 Průvodní zpráva 

1.1.1 Identifikační údaje  

Název stavby:  Stavba bytového domu - Lanškroun 

Místo stavby: Lanškroun, ulice Pivovarská, p.č. 4243/3, 482/3, 

482/5, 4349, 480/1, 4243/1  

Katastrální území: Lanškroun 

Kraj:    Pardubický 

Investor:   CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s. 

    Kostelecká 879/59, 196 00 Praha - Čakovice 

Projektant:  Ing. Jiří PŘIBYL, Pokorného 677, Heřmanův 

Městec, 538 03 

Zhotovitel:   OHL ŢS, a.s., Tovačovského 22, Olomouc 772 00 

1.1.2 Seznam vstupních podkladů 

Jako vstupní podklady budou pouţity vybrané části projektové dokumentace a 

snímek z katastrální mapy. 

1.1.3 Údaje o území 

1.1.3.1 Rozsah řešeného území, zastavěné a nezastavěné území 

Řešený pozemek se nachází ve středu města Lanškroun v ulici Pivovarská. 

Pozemek je nezastavěn a nezpevněn, je vymezen okolní zástavbou. Z jiţní 

strany je ohraničen oplocením sousedního pozemku s rodinným domem a 

v části jiţ rozestavěnou budovou. Z východu a ze severu pozemek navazuje na 

komunikaci, na západní straně se nachází městský pozemek s provozovnou a 

bytovým domem. 

1.1.3.2 Dosavadní vyuţití a zastavěnost území  

Pozemek č. 4243/3  –  ostatní plocha  

Pozemek č. 482/3  –  zahrada  

Pozemek č. 482/5  –  zahrada  
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Pozemek č. 4349  –  ostatní plocha 

Pozemek č. 480/1 –  ostatní plocha 

Pozemek č. 4243/5  –  ostatní plocha  

Na pozemky jsou jiţ dovedeny inţenýrské sítě – kanalizační šachta, vodovodní 

přípojka, plynovodní přípojka, rozvaděč elektro a připojení datové sítě. 

Pozemek je mírně svaţitý od východu k západu. 

1.1.3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Pozemky č. 482/3 a 482/5, které jsou vedeny jako zahrady, budou vyjmuty ze 

ZPF. 

Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti, nenachází se zde ţádná 

vzrostlá zeleň ani významné krajinné prvky. 

Pozemky se nachází mimo záplavové území Ostrovského potoka. 

V řešené oblasti se nenachází ţádné nemovité kulturní památky, území se 

nedotýká Městské památkové zóny. 

1.1.3.4 Údaje o odtokových poměrech 

Kanalizace v zájmové lokalitě je řešena jako jednotná. 

Splaškové vody budou svedeny do stávající jednotné kanalizace, dešťové vody 

budou odvedeny do retenční nádrţe a do jednotné kanalizace. 

1.1.3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Výstavba bytového domu je v souladu s platným územím plánem města. 

Dotčená plocha je v územním plánu města Lanškroun vedena jako plocha 

smíšená obytná. Lokalita plynule navazuje na jiţ zastavěnou část města, 

navrţený bytový dům doplní doposud neuzavřený uliční prostor v Pivovarské 

ulici. Návrh bytového domu také dobře zapadne mezi okolní zástavbu. 

1.1.3.6 Údaje o dodrţení obecných poţadavků na vyuţití území 

Projektová dokumentace k bytovému domu je navrţena v souladu s vyhláškou 

431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích 

na vyuţívání území. Dodrţeny jsou poţadavky na umístěn stavby na pozemku, 

odstupy od okolní zástavby, připojení na inţenýrské sítě a připojení na stávající 

komunikaci. Stavba je dostupná poţární technice a provedení zásahu. Stavba 

nezasahuje na sousední pozemky a nebude mít negativní vliv na ţivotní 

prostředí. 

1.1.3.7 Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vychází z poţadavků 

vybraných orgánů státní správy a správců inţenýrských sítí a respektuje je. 
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1.1.3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 

Ţádné výjimky nebyly uděleny. 

1.1.3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou ţádné další související investice ani vazby na okolí. 

1.1.3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby  

Pozemek č. 4243/3  –  ostatní plocha, vlastník: CZ STAVEBNÍ 

HOLDING, a.s. 

Pozemek č. 482/3  –  zahrada, vlastník: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.  

Pozemek č. 482/5  –  zahrada, vlastník: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.  

Pozemek č. 4349  –  ostatní plocha, vlastník: město Lanškroun 

Pozemek č. 480/1 –  ostatní plocha, vlastník: město Lanškroun 

Pozemek č. 4243/5  –  ostatní plocha, vlastník: město Lanškroun 

1.1.4 Údaje o stavbě 

1.1.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba bytového domu. 

1.1.4.2 Účel uţívání stavby, 

Stavba je určena pro bydlení. Nachází se zde 17 bytových jednotek ve 2. Aţ 4. 

patře. V prvním patře se nachází 10 garáţových stání, komerční prostory, 

technická místnost s kotlem a ohřevem vody, kolárna a prostor pro úklid. 

1.1.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

1.1.4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Území se nenachází v Městské památkové zóně ani se zde nenachází ţádné 

nemovité kulturní památky. 

1.1.4.5 Údaje o dodrţení technických poţadavků na stavby a obecných 

technických poţadavků zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s vyhláškou č. 323/2017 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na 

stavby. 

Stavba nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. 
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Veřejné komunikace jsou řešeny bezbariérově a jsou v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb. V budově se nachází výtah. 

1.1.4.6 Seznam výjimek a úlevových řešení 

Ţádné výjimky nebyly uděleny. 

1.1.4.7 Navrhované kapacity stavby 

Orientační kapacity stavby:  

Byty:  17 (počet uţivatelů: 46) 

Zastavěná plocha podlaţí bez lodţií: 644,77 m
2
 

Zastavěná plocha podlaţí včetně lodţií: 666,00 m
2
 

Uţitná plocha: 

1NP – 475,12 m
2
 

2NP – byty 362,87 m
2
 (bez lodţií), schodiště 42,72 m

2
, chodba 90,18 m

2
 

3NP – byty 362,87 m
2
 (bez lodţií), schodiště 42,72 m

2
, chodba 90,18 m

2
 

4NP – byty 359,61 m
2
 (bez teras), chodby 55,75 m

2
 

Obestavěný prostor: 9 592  m
3
 

1.1.4.8 Orientační náklady stavby 

25 000 000 Kč 

1.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 Příprava území 

SO 02 Bytový dům 

SO 03 Kanalizace splašková - přípojka  

SO 04 Kanalizace dešťová  

SO 05 Retenční nádrţ  

SO 06 Vodovod - přípojka  

SO 07 Plynovod přípojka 
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SO 08 Kabelové rozvody NN 

SO 09 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 10 Konečné terénní úpravy 

1.2 Souhrnná technická zpráva 

1.2.1 Popis území stavby 

1.2.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Řešený pozemek se nachází ve středu města Lanškroun v ulici Pivovarská. 

Pozemek je nezastavěn a nezpevněn, je vymezen okolní zástavbou. Z jiţní 

strany je ohraničen oplocením sousedního pozemku s rodinným domem a 

v části jiţ rozestavěnou budovou. Z východu a ze severu pozemek navazuje na 

komunikaci, na západní straně se nachází městský pozemek s provozovnou a 

bytovým domem. 

Na pozemky jsou jiţ dovedeny inţenýrské sítě – kanalizační šachta, vodovodní 

přípojka, plynovodní přípojka, rozvaděč elektro a připojení datové sítě. 

Pozemek je mírně svaţitý od východu k západu. 

Území se nenachází v Městské památkové zóně ani se zde nenachází ţádné 

nemovité kulturní památky. 

1.2.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byla provedena obhlídka daného prostoru. 

1.2.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající sítě technické infrastruktury mají stanovena ochranná a bezpečnostní 

pásma (dle podmínek správců sítí). Tyto pásma budou při stavbě i uţívání 

bytového domu respektována. 

1.2.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nachází mimo hranice záplavového území Ostrovského potoka. 

V lokalitě nebyly v minulosti zaznamenány ţádné sesuvy ani zde nebylo 

nalezeno loţisko nerostných surovin. 

Na území města Lanškroun se nevyskytují poddolované území ani území se 

zvýšenou seismickou aktivitou. 

1.2.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby nebo pozemky. Okolní stavby bude 

ovlivňovat pouze stavební činnost po dobu výstavby. Při dodrţení 
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technologických postupů, předpisů bezpečnosti práce a doporučení 

vyplívajících z hlukové studie (viz kapitola technologický předpis pro vrtané 

piloty), bude mít realizace na okolí minimální vliv. 

1.2.1.6 Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Při stavbě nedojde k poţadavkům na tyto práce. 

1.2.1.7 Poţadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Při stavbě nedojde k poţadavkům na tyto práce. Pozemky č. 482/3 – zahrada a 

č. 482/5 – zahrada jiţ budou vyjmuty ze ZPF. 

1.2.1.8 Územně technické podmínky 

Pozemek bude napojen na stávající komunikaci v ulici Pivovarské. Stavební 

objekt SO 10 Komunikace a zpevněné plochy řeší napojení na stávající 

komunikaci a obsluţnost BD. 

Stávající parkovací stání v ulici Pivovarská budou demontována a nahrazena 

novým uspořádáním kolmých stání s pruhem zeleně a přilehlým chodníkem. 

1.2.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není vázána na související stavby. 

1.2.2 Celkový popis stavby 

1.2.2.1 Účel uţívání stavby 

Stavba bytového domu je určena pro bydlení. 

Orientační kapacity stavby:  

Byty: 17 (počet uţivatelů: 46) 

Zastavěná plocha podlaţí bez lodţií: 644,77 m
2
 

Zastavěná plocha podlaţí včetně lodţií: 666,00 m
2
 

Uţitná plocha:  

1NP – 475,12 m
2
 

2NP – byty 362,87 m
2
 (bez lodţií), schodiště 42,72 m

2
, chodba 90,18 m

2
 

3NP – byty 362,87 m
2
 (bez lodţií), schodiště 42,72 m

2
, chodba 90,18 m

2
 

4NP – byty 359,61 m
2
 (bez teras), chodby 55,75 m

2
 

Obestavěný prostor: 9 592 m
3
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1.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 

1.2.2.2.1 Urbanistické řešení stavby 

Osazení BD je navrţeno s důrazem na světové strany tak, aby bylo zajištěno 

proslunění všech bytů a neodporovalo platné ČSN. 

Projektová dokumentace k bytovému domu je navrţena v souladu 

s vyhláškou 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška 501/2006 Sb., o obecných 

poţadavcích na vyuţívání území. Dodrţeny jsou poţadavky na umístěn 

stavby na pozemku, odstupy od okolní zástavby, připojení na inţenýrské sítě 

a připojení na stávající komunikaci. Stavba je dostupná poţární technice a 

provedení zásahu. Stavba nezasahuje na sousední pozemky a nebude mít 

negativní vliv na ţivotní prostředí. 

1.2.2.2.2 Architektonické řešení stavby 

Bytový dům byl navrţen Ing. Arch. Milanem Košařem tak, aby plně 

korespondoval s okolní zástavbou. Jedná se o čtyřpodlaţní objekt se 

sedmnácti byty. Stavba bude provedena z tradičních materiálů. Zdivo bude 

z cihelných tvarovek, střecha plochá s folií, výplně otvorů plastové. Fasáda 

bude mít převáţně šedou barvu s doplněním tmavě šedé a bílé tak, aby 

budova plně splynula s okolními stavbami a nenarušovala ráz dané čtvrti.  

1.2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V přízemí bytového domu se nachází deset garáţových míst, technická 

místnost s kotlem a ohřevem vody, kolárna a komerční prostory. Další tři 

patra jsou určena pro 17 bytových jednotek. V domě se nachází výtah se 

čtyřmi stanicemi pro výstup a bezbariérovým přístupem. U výtahové šachty 

se nachází tříramenné betonové schodiště. 

Součástí BD je přípojka vody, splaškové a dešťové kanalizace včetně retenční 

nádrţe, plynu a rozvodů NN, datové sluţby. 

Jako zdroj tepla bude pouţita klasická kaskáda dvou plynových teplovodních 

závěsných kondenzačních kotlů, kaţdý o jednom jmenovitém výkonu 35 kW. 

Pro ohřev vody bude v technické místnosti umístěn nepřímotopný zásobník. 

Hlavní uzávěr plynu a pojistkové skříně NN budou umístěny na fasádě a 

zajištěny proti manipulaci nepovolaných osob. 

1.2.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 

Vše je řešeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

1.2.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 

V bytovém domě se nebudou nacházet zdroje ohroţení osob ani se zde 

nebudou skladovat nebezpečné látky.  
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Stavba je navrţena a bude provedená takovým způsobem, aby při jejím 

uţívání nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození. Před 

započetím uţívání stavby musí být provedeny a vyhodnoceny veškeré 

provozní zkoušky, revize a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

Při uţívání stavby budou dodrţovány předpisy a nařízení dodavatelů 

technologického a technického zařízení, vnitřního vybavení a zařízení. Na 

předepsané části stavby budou prováděny pravidelné revize. Během uţívání 

stavby musí být dodrţovány veškeré příslušné legislativní předpisy. 

1.2.2.6 Základní charakteristika objektu 

1.2.2.6.1 Stavební řešení 

SO 01 Příprava území 

Oplocení staveniště, příprava dopravní komunikace na staveniště, přípojky 

staveniště, zařízení staveniště – buňky, sklady, hygienické zázemí, šatny. 

SO 02 Bytový dům 

Bytový dům je navrţen jako nepodsklepený čtyřpodlaţní objekt s výtahem, 

ukončený plochou střechou. V přízemí objektu se budou nacházet parkovací 

stání, protor pro kola a kočárky, kotelna a komerční prostory. Ve druhém, 

třetím a čtvrtém patře se nachází pouze byty, kterých je celkově 17 v celém 

bytovém domě. 

Objekt je zaloţen na pilotách a ţelezobetonových trámech. Nosná konstrukce 

je tvořena systémem obvodových a dělících stěn vyzdívaných z tvárnic 

Porotherm a ţelezobetonových stěn. Obvodové zdivo bude zatepleno 

fasádním polystyrenem a mezibytové zdi budou z akustických tvárnic 

Porotherm. Nosnou část stropní konstrukce tvoří betonové panely Spiroll 

nebo ţelezobetonový monolitický strop o celkové tl. 250 (200) mm.  

Střecha je plochá, zateplená s minimálním spádem, vyspádována do vnitřních 

vpustí, terasy do podokapních ţlabů. Střešní krytina je navrţena z folie.  

Okna plastová, zábradlí nerez rámy + skleněná výplň. 

SO 03 Kanalizace splašková - přípojka 

Objekt SO 04 řeší odvedení splaškových vod z nového bytového domu. 

Splaškové vody budou odvedeny jednotnou domovní přípojkou splaškové 

kanalizace do stávající kanalizační šachty. Tato nová přípojka je dlouhá 1,5 m 

a je navrţena v dimenzi DN 200. Odtud pokračuje stávající přípojka 

splaškové kanalizace (PVC) DN 300, která je svedena do stávající jednotné 

kanalizační stoky DN 300, která vede v ulici Pivovarské. 

SO 04 Kanalizace dešťová 

Objekt SO 05 řeší odvedení dešťové vody ze střechy BD a z komunikace do 

retenční nádrţe a část vod do jednotné kanalizace.  
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Dle posudku odtokových poměrů zpracovaného v červenci 2017 Ing. Jiřím 

Praxem z firmy ADONIX, spol. s r.o., byla navrţena retenční nádrţ o 

provozním objemu cca 11,25 m3, aby nedošlo ke zvýšení odtoku z uvaţované 

plochy.  

SO 05 Retenční nádrž 

Je navrţena retenční nádrţ o provozním objemu (900s x 12,5 l/s = 11 250) 

cca 11,25 m3, pro zachycení navýšeného odtoku. Nádrţ je navrţena na 

zadrţení 15-minutového deště s periodicitou 0,2. Nádrţ je situována pod nově 

realizovanou komunikací.  

Do nádrţe jsou svedeny dešťové vody ze střechy a část komunikací BD.  

SO 06 Vodovod - přípojka 

Nový BD bude napojen na stávající vodovodní přípojku v ulici Pivovarské 

(PVC D 90). Nová přípojka je navrţena v celé délce 6 m v dimenzi D 63 

(2‘‘). 

SO 07 Plynová přípojka  

Je nutno zřídit plynovou přípojku pro dodávku zemního plynu jako topného 

média pro zásobování plynových kotlů BD, a do pouze pro účely vytápění a 

přípravu TUV. 

Prodlouţení NTL plynovodní přípojky PE 100RC D 63 bude napojeno na 

stávající NTL plynovou přípojku PE D 63. Napojení bude provedeno pomocí 

objímky na stlačené potrubí. Ukončení přípojky bude ve výklenku na fasádě 

bytového domu a ukončena HUPem – kulovým uzávěrem plynu a zátkou. 

Ve výklenku (mimo hlavní uzávěr plynu) bude osazen plynoměr PG G6. 

Další pokračování vnitřních rozvodů plynu bude součástí projektu BD. 

SO 08 Kabelové rozvody NN 

Dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s. bude bytový dům napojen z jiţ 

vybudované sekundárního kabelového rozvodu v zájmovém prostoru ze 

stávající pojistkové skříně umístěné na křiţovatce ulici Pivovarská a T. G. 

Masaryka na parcele č. 4243/3.   

Napojení bytového domu bude samostatnou přípojkou NN ze stávající 

pojistkové skříně. Vlastní napojení bytového domu bude provedeno kabelem 

AYKY 3x120+70mm2 uloţenými v zemi. Kabelová přípojka bude ukončena 

v pojistkové skříni SS100, která bude umístěna v nice na fasádě u vstupu do 

bytového domu. 

Nové kabelové vedení bude provedeno kabelem AYKY 3x120+70mm
2
 

(AYKY 3x95+70mm
2
) a bude napojovat na stávající sekundární kabelový 

rozvod NN 1kV novou přípojkovou skříň typu SS100. 
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Dodavatelem kabelového vedení NN do pojistkové skříně bude ČEZ 

Distribuce a.s. s úhradou měrného podílu na vynaloţených nákladech 

spojených s připojením ve smyslu zákona č. 51/2006 Sb.  

Kabelové vedení bude uloţeno ve volném terénu a v chodnících. 

Uloţení kabelů musí odpovídat poţadavkům ČSN 33 2000-5-52 ed.2, 

vzdálenosti při souběhu a kříţení s ostatními sítěmi viz. ČSN 73 60005. 

SO 09 Komunikace a zpevněné plochy  

BD se nachází bezprostředně vedle komunikace jiţ zbudované, proto jení 

potřeba budovat příjezdovou komunikaci.  

Pro BD bude v úrovni terénu pod BD zřízeno 10 parkovacích stání. Ze 

západní strany je navrţeno dalších 7 parkovacích stání, které budou určeny 

výhradně pro BD a toto parkoviště bude odděleno závorou. Další parkovací 

stání jsou jiţ vybudována u komunikace a tato stání budou zachována i po 

dostavbě BD. 

SO 10 Konečné terénní úpravy 

Zemní pláň bude upravená, zbavená všech nečistot. Na takto upravenou pláň 

se poloţí konstrukční vrstvy pojízdných a pochozích úprav, na zbylé plochy 

se rozprostře ornice o tl. cca 20cm a provede se osetí travním semenem. 

Výsadbu vzrostlé zeleně řeší samostatný objekt sadových úprav. Při 

konečných terénních úpravách se vyvarovat vodorovných ploch, úpravy 

budou provedeny tak, aby terén přilehlý k objektům byl vysvahován směrem 

od objektů.  

1.2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí technické místnosti je zařízení pro ohřev vody a rozvod teplé 

uţitkové vody a topného média – plynové kotle včetně příslušenství, oběhová 

čerpadla, rozvody TÚV  a topení., zařízení pro nucené větrání, zařízení pro 

rozvod NN, slaboproudé instalace a bleskosvod, zařízení pro rozvod plynu a 

zařízení a rozvody zdravotní techniky. 

BD nebude slouţit výrobním účelů, tudíţ není navrţeno ţádné technologické 

zařízení. 

Poţárně bezpečnostní řešení 

Vše je navrţeno v souladu s vyhláškou č. 268/2011 Sb. o technických 

podmínkách poţární ochrany staveb. 

1.2.2.7.1 Zásady hospodaření s energiemi 

BD jsou navrţen v souladu s novelou zákona o hospodaření s energií 

a normovými poţadavky na tepelně izolační vlastnosti stavebních konstrukcí 

dle ČSN 73 0540. 
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1.2.2.7.2 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Okolí stavby bude ovlivňováno stavební činností po dobu výstavby. Při 

dodrţení správných technologických postupů, předpisů pro bezpečnost práce 

a všech zásad navrţených v rámci hlukové studie (viz. kapitola 

Technologický předpis pro vrtané piloty) bude však vliv na okolí minimální. 

Během výstavby můţe dojít k přechodnému zhoršení podmínek v okolí 

stavby (vyšší prašnost, zásobování stavby, zvýšení hluku…). 

Zhotovitel přijímá veškerá opatření pro minimalizaci neţádoucích vlivů na 

okolí stavby. Bude dodrţovat navrţené přepravní trasy, stanovenou pracovní 

dobu tj. 6 aţ 18 hod., pilotáţ bude z důvodu nadměrné hlučnosti omezena na 

dobu od 7 do 16 hodin, zajistí oplocení staveniště plnoplošným oplocením do 

výšky minimálně 2 m atd. 

1.2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

V zájmovém území jiţ byla provedena připravenost pro výstavbu bytového 

domu. Na pozemek jsou dovedeny inţenýrské sítě. Jiţ byla zhotovena 

kanalizační šachta, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka, rozvaděč elektro a 

připojení na datové sítě.  

1.2.4 Dopravní řešení 

Pozemek bude napojen na stávající komunikaci v ulici Pivovarská. Stávající 

parkovací místa v ulici Pivovarská budou demontována po dobu výstavby a 

následně opět zřízena. K původním dvanácti parkovacím místům se v ulici 

přidají další tři. Z celkového počtu patnácti parkovacích stání budou tři místa 

určena pro invalidy. Dalších sedm parkovacích stání bude zřízeno v areálu pro 

potřeby BD. Dále bude zřízeno deset parkovacích stání v přízemí bytového 

domu. 

Zásobování komerčního prostoru v přízemí BD bude umoţněno jak z ulice 

Pivovarské, tak z ulice T. G. Masaryka. 

1.2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci výstavby dojde k sejmutí vrchní čísti naváţky v tl. 0,2 m, která bude 

odvezena na předem stanovenou skládku. 

Před samotným zahájením stavby musí být vytyčeny všechny inţenýrské sítě. 

Nezastavěné plochy budou po dokončení stavby ohumusovány vrstvou kvalitní 

ornice, osety travním semenem a osázeny vhodnou zelení. 

U oddělující betonové zdi na jiţní straně bude osázena clonící zeleň jako 

například nízké jehličnany. 
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1.2.6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 

Objekt bytového domu ani jeho uţívání samotné nebude mít vliv na okolní 

stavby ani ţivotní prostředí. Okolí stavby bude ovlivňovat pouze stavební 

činnost po dobu výstavby. Při dodrţení technologických postupů, předpisů 

bezpečnosti práce a doporučení vyplívajících z hlukové studie (viz kapitola 

technologický předpis pro vrtané piloty), bude mít realizace na okolí minimální 

vliv. 

Dešťové vody ze střechy budou odváděny částečně do retenční nádrţe a částečně 

do kanalizace. Voda z přilehlých ploch bude svedena do stávajících vpustí. 

Nakládání s odpadními látkami bude řešeno v souladu s platným zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb.. 

Vzniklé odpady budou shromaţďovány odděleně, vţdy podle jednotlivých druhů 

a kategorií. 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodrţena tato hierarchie způsobů 

nakládání s odpady: a. předcházení vzniku odpadů 

   b. příprava k opětovnému vyuţití 

   c. recyklace odpadů 

   d. jiné vyuţití odpadů, například energetické vyuţití 

   e. odstranění odpadů 

Vzniklé odpady budou tříděny a následně předány k dalšímu nakládání jen 

oprávněným osobám. Místo pro kontejnery bude umístěno v západní části stavby 

u parkovacích stání. Plocha pro kontejnery bude zpevněna a bude v rozsahu tří 

kontejnerů. Tato plocha postačí pro potřebu bytového domu se sedmnácti byty 

(výpočet: 40 l odpadu/1 osobu týdně, obsah kontejneru 1100 l, 46 osob v domě, 

1840 l odpadu týdně, pro potřebu bytu stačí dva kontejnery, navrhuji však tři i 

pro nečekanou větší produkci odpadu). Řešení je navrţeno dle poţadavků 

Technických sluţeb Lanškroun.  

 

1.2.7 Ochrana obyvatelstva 

K budově je zajištěn bezpečný a plynulý příjezd vozidel záchranné zdravotnické 

sluţby i hasičů. Uţívání budovy nepřesáhne poţadované hygienické limity. 

Východní stěna bytového domu přesáhne hlukové limity a proto je zde navrţena 

protihluková izolace min. 30 dB, zelená fasáda pro pohlcování vnějšího hluku 

(viz. samostatná kapitola Zelená fasáda) a dále také větrání větracími štěrbinami. 

V této části domu nelze provádět výměnu vzduchu otevřenými okny. 
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1.2.8 Zásady organizace výstavby 

1.2.8.1 Informace o staveništi 

Objekt je umístěn na parcelách číslo 4243/3, 482/3, 482/5, 4349, 480/1 a 

4243/5. Staveniště se nachází na okraji centra města Lanškroun, v zastavěné 

oblasti. Lanšrkoun je součástí okresu Ústí nad Orlicí. Plošná výměra staveniště 

je 628 m
2
. Celá plocha staveniště je ohraničena. Z jiţní strany je vystavěna 

betonová zeď výšky 4,2 m, z ostatních stran bude staveniště oploceno 

mobilním plnostěnným oplocením výšky min. 2 m. U vjezdu na staveniště 

z ulice Pivovarské bude osazena brána. 

1.2.8.2 Napojení staveniště na inţenýrské sítě 

V zájmovém území jiţ byla provedena připravenost pro výstavbu bytového 

domu. Na pozemek jsou dovedeny inţenýrské sítě. Jiţ byla zhotovena 

kanalizační šachta, vodovodní přípojka, plynovodní přípojka, rozvaděč elektro 

a připojení na datové sítě.  

1.2.8.3 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Staveniště bude oploceno, na bráně i kolem staveniště budou umístěny cedule 

se zákazem vstupu nepovolaných osob. 

Výstavba bude probíhat zásadně během dne a v přijatelných klimatických 

podmínkách. Pracovní doba je stanovena od 6:00 do 18:00 hodin v pracovní 

dny, z důvodu hluku bude pilotáţ probíhat pouze v hodinách od 7:00 do 16:00 

hodin. 

U výjezdu ze staveniště bude po celou dobu provádění zemních prací 

namontována mycí rampa JW2. V případě znečištění komunikace, v důsledku 

dopravy materiálu na stavbu, budou dány zpět do původního stavu 

bezprostředně po skončení dané práce. 

1.2.8.4 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Bude vymezen prostor se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Tento prostor 

bude vyznačen bezpečnostní cedulkou na viditelném místě. 

1.2.8.5 Řešení zařízení staveniště včetně vyuţití nových a stávajících objektů 

Během první etapy výstavby zakládání bude zřízena skládka S1 (viz výkres č. 

3), která se nachází na severní straně staveniště a bude slouţit pro uskladnění 

armatury během pilotáţe a výztuţe během provádění základů. Veškerý drobný 

materiál a malé stroje budou uskladněny v uzamykatelném skladu (objekt A 

dle výkresu č. 3), který se nachází na jiţní straně staveniště. Veškerá vytěţená 

zemina bude postupně odvezena na smluvenou skládku Technických sluţeb 

Lanškroun, mimo staveniště. Kontejnery na tříděný odpad spolu s buňkou 

stavbyvedoucího se nachází po pravé straně při vstupu na staveniště, po levé 

straně se nachází šatna pro stavební dělníky a sociální zařízení (vše vyobrazeno 

na výkrese č. 3). Staveniště ohraničuje na jiţní straně zeď výšky 4,2 m, která 
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byla ještě před zahájením stavby zřízena na přání majitele sousedního 

pozemku. Zbylé tři strany jsou obehnány mobilním plnostěnným oplocením 

výšky 2 m. U výjezdu ze staveniště bude instalována mobilní mycí rampa, aby 

nedocházelo k znečištění komunikace, na kterou je staveniště napojeno. 

Při druhé etapě, výstavbě hrubé vrchní stavby bude zřízena skládka S2 (viz 

výkres č. 4). Materiál bude dováţen etapově (viz výkres č. 4). Stavební buňky 

a kontejnery na odpad se budou nacházet na stejném místě, jako při první 

etapě. Mycí rampa nebude během druhé etapy potřeba, automobily nebudou 

zajíţdět přímo na staveniště. Veškerá vykládka materiálu a betonáţ budou 

probíhat z vedlejší komunikace, která bude po tuto dobu uzavřena. Na severní 

straně staveniště se v této etapě bude zapatkován jeřáb (viz výkres č. 4). 

1.2.8.6 Popis staveb zařízení staveniště vyţadující ohlášení 

Nejsou potřeba ţádná zvláštní ohlášení. 

1.2.8.7 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na stavbě, jsou povinni 

dodrţovat bezpečnostní předpisy a pouţívat ochranné pracovní pomůcky. 

Pracovníci budou souběţně proškoleni podle platné legislativy z předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. O proškolení bude učiněn zápis 

s podpisy proškolených pracovníků. Tento zápis bude součástí stavebního 

deníku. 

1.2.8.8 Podmínky pro ochranu ţivotního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby je třeba se řídit následujícími předpisy: 

 Zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí) 

 Vyhláška 374/2008 Sb., Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

1.2.8.9 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Zahájení stavebních prací: 1.4.2019  

Dokončení stavebních prací: 10.3.2020 
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2.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby: Stavba bytového domu - Lanškroun 

Místo stavby: Lanškroun, ulice Pivovarská, p.č. 4243/3, 482/3, 

482/5, 4349, 480/1, 4243/1  

Katastrální území: Lanškroun 

Kraj: Pardubický 

Investor: CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s. 

 Kostelecká 879/59, 196 00 Praha - Čakovice 

Projektant:  Ing. Jiří PŘIBYL, Pokorného 677, Heřmanův 

Městec, 538 03 

Zhotovitel: OHL ŢS, a.s., Tovačovského 22, Olomouc 772 00 

Popis stavby: Novostavba čtyřpodlaţního bytového domu. 

Bytový dům je nepodsklepený čtyřpodlaţní objekt 

s výtahem ukončený  plochou střechou. Velikost 

BD je 52,09x11,975 m. 

Zaloţení se předpokládá na pilotách a 

ţelezobetonových trámech.  

Nosná konstrukce objektu je tvořena systémem 

obvodových a dělících stěn, vyzdívaných z tvárnic 

Porotherm a ţelezobetonových stěn. Obvodové 

zdivo bude zatepleno fasádním polystyrenem. 

Nosnou část stropní konstrukce tvoří betonové 

panely Spiroll nebo ţelezobetonový monolitický 

strop o celkové tl. 250 (200) mm. 

Střecha je plochá, zateplená s minimálním spádem, 

vyspádovaná do vnitřních vpustí, terasy do 

podokapních ţlabů. Střešní krytina je navrţena 

folie. 

Charakteristika staveniště: Stavba bytového domu se nachází v Lanškrouně, 

na ulici Pivovarská. Ke staveništi vede asfaltová 

komunikace. Staveniště má mírně svaţitý charakter 

a nachází se v omezující zástavbě. Celková plocha 

staveniště je 1502 m
2
. Vchod na staveniště se 

nachází na severní straně a bude opatřen 

uzamykatelnou bránou. Automobily vjíţdět na 

staveniště pouze po dobu zemních prací, nakládka 

a vykládka bude probíhat z komunikace, která bude 

po tuto dobu uzavřena. Přípojky všech 

inţenýrských sítí byly jiţ dovedeny na pozemek 

před zahájením výstavby a nachází se na západní 



29 

  

straně pozemku. Staveniště bude oploceno 

plnostěnným stavebním oplocením výšky 2,0 m. 

2.2 Popis řešené trasy těţké mechanizace 

2.2.1 Vrtná souprava 

Poskytovatel: STAVEX TOP CZ s.r.o., U Panelárny 637/1, 779 00 Olomouc - 

Chválkovice 

Navrţená trasa Olomouc – Lanškroun. 

 

Obrázek č. 1 – Trasa dopravy vrtné soupravy 

Délka trasy je 92,7 km. Vrtná souprava SOILMEC SR 30 CFA bude přepravena 

na tahači Volvo FH16 750 s nízkovýloţníkovým podvalníkovým návěsem 

NCNN-44. Trasa začíná v Olomouci na ulici U Panelárny. Z tohoto staveniště 

najede tahač na silnici I/35, po které bude pokračovat 9,2 km. V tomto bodě 

tahač najede na dálnici D35, po které bude pokračovat do Mohelnice, kde 

dálnice končí a automobil se napojí opět na silnici I/35, po které pojede aţ do 

Svitav. Zde odbočí na silnici I/43, po které dojede do cíle. 
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2.2.1.1 Body zájmu 

2.2.1.1.1  Bod číslo 1 

 

Obrázek č. 2 – bod zájmu číslo 1 

Kruhový objezd v Moravské Třebové: VYHOVUJE 

2.2.1.1.2 Bod číslo 2 

 

Obrázek č. 3 – bod zájmu číslo 2 

Křiţovatka i města Svitavy: VYHOVUJE 

 

 



31 

  

2.2.1.1.3 Bod číslo 3 

 

Obrázek č. 4 – bod zájmu číslo 3 

Most v obci Rudoltice: VYHOVUJE 
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2.2.2 Věţový jeřáb 

Poskytovatel: Liebherr – Stavební stroje CZ s.r.o. 

  Vintrovna 17 

  664 41 Popůvky u Brna 

  Česká republika 

 

Navrţená trasa Brno - Lanškroun 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 – trasa dopravy věžového jeřábu 

Bod zájmu č. 1   - most Svitavy – výška mostu 3,3 m NEVYHOVUJE 

Nově navrţená trasa Brno – Olomouc - Lanškroun 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 – nově navržená trasa dopravy věžového jeřábu 

Trasa pro dopravu jeřábu je dlouhá 177 km. Z Brna Popůvek vyrazí nákladní 

automobil po silnici I/602, po asi šesti km, najede na dálnici II/D1, následně se 

napojí na dálnici II/D46 po které bude pokračovat aţ do Olomouce, kde se 



33 

  

napojí na dálnici II/D35. V Mohelnici sjede automobil z dálnice a pokračovat 

bude po silnici I/35 aţ do Svitav, kde odbočí na silnici I/43 po které dojede aţ do 

cíle. 

2.2.2.1 Body zájmu 

2.2.2.1.1 Bod číslo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 – bod zájmu číslo 3 

Nájezd na dálnici VYHOVUJE 

2.2.2.1.2 Bod číslo 2 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 – bod zájmu číslo 2 

Kruhový objezd v Moravské Třebové VYHOVUJE 
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2.2.2.1.3 Bod číslo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 – bod zájmu číslo 3 

Křiţovatka u města Svitavy VYHOVUJE 

2.2.2.1.4 Bod číslo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10 – bod zájmu číslo 4 

Most v obci Rudoltice VYHOVUJE 
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3.1 Obecné informace o stavbě: 

Akce:   Stavba bytového domu – Lanškroun 

 

Investor:    CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s. 

     Kostelecká 879/59, 196 00 Praha - 

Čakovice 

 

Zpracovatel dokumentace:  CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. 

     Kostelecká 879/59, 196 00 Praha - 

Čakovice 

 

Jedná se o novostavbu bytového domu, určeného pro bydlení. V bytovém domě 

se bude nacházet sedmnáct bytových jednotek umístěných ve druhém, třetím a 

čtvrtém podlaţí. V přízemí domu se bude nacházet deset garáţových stání, 

technická místnost s kotlem a ohřevem vody, kolárna, prostor pro úklid a 

komerční prostory. 

Bytový dům je výstavbou trvalého charakteru. 

Pozemek, na kterém se bude novostavba nacházet, se nachází v zástavbě města a 

je mírně svaţitý, bez rostlé zeleně. Na pozemek jsou dovedeny všechny 

inţenýrské sítě. Osazení bytového domu na pozemku je navrţeno s důrazem na 

světové strany tak, aby proslunění všech bytů neodporovalo platné ČSN. Na 

jiţní hraně pozemku bude zřízena dva metry vysoká opěrná zeď, která byla 

poţadavkem vlastníka sousedního pozemku. 

Bytový dům je navrţen z cihelných tvarovek s plochou střechou, zaloţený na 

pilotách.  

 

3.2 Dělení stavby na stavební objekty 

SO 01 Příprava území 

SO 02 Bytový dům 

SO 03 Kanalizace splašková - přípojka  

SO 04 Kanalizace dešťová  

SO 05 Retenční nádrţ  
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SO 06 Vodovod - přípojka  

SO 07 Plynovod přípojka 

SO 08 Kabelové rozvody NN 

SO 09 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 10 Konečné terénní úpravy 

 

3.3 Popis stavebních objektů 

3.3.1 SO 01 Příprava území 

Oplocení staveniště, příprava dopravní komunikace na staveniště, přípojky 

staveniště, zařízení staveniště – buňky, sklady, hygienické zázemí, šatny. 

 

3.3.2 SO 02 Bytový dům 

Bytový dům je navrţen jako nepodsklepený čtyřpodlaţní objekt s výtahem, 

ukončený plochou střechou. V přízemí objektu se budou nacházet parkovací 

stání, protor pro kola a kočárky, kotelna a komerční prostory. Ve druhém, třetím 

a čtvrtém patře se nachází pouze byty, kterých je celkově 17 v celém bytovém 

domě. 

Objekt je zaloţen na pilotách a ţelezobetonových trámech. Nosná konstrukce je 

tvořena systémem obvodových a dělících stěn vyzdívaných z tvárnic Porotherm 

a ţelezobetonových stěn. Obvodové zdivo bude zatepleno fasádním 

polystyrenem a mezibytové zdi budou z akustických tvárnic Porotherm. Nosnou 

část stropní konstrukce tvoří betonové panely Spiroll nebo ţelezobetonový 

monolitický strop o celkové tl. 250 (200) mm.  

Střecha je plochá, zateplená s minimálním spádem, vyspádována do vnitřních 

vpustí, terasy do podokapních ţlabů. Střešní krytina je navrţena z folie.  

Okna plastová, zábradlí nerez rámy + skleněná výplň. 

 

3.3.3 SO 03 Kanalizace splašková - přípojka 

Objekt SO 04 řeší odvedení splaškových vod z nového bytového domu. 

Splaškové vody budou odvedeny jednotnou domovní přípojkou splaškové 

kanalizace do stávající kanalizační šachty. Tato nová přípojka je dlouhá 1,5 m a 

je navrţena v dimenzi DN 200. Odtud pokračuje stávající přípojka splaškové 

kanalizace (PVC) DN 300, která je svedena do stávající jednotné kanalizační 

stoky DN 300, která vede v ulici Pivovarské. 
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3.3.4 SO 04 Kanalizace dešťová 

Objekt SO 05 řeší odvedení dešťové vody ze střechy BD a z komunikace do 

retenční nádrţe a část vod do jednotné kanalizace.  

Dle posudku odtokových poměrů zpracovaného v červenci 2017 Ing. Jiřím 

Praxem z firmy ADONIX, spol. s r.o., byla navrţena retenční nádrţ o provozním 

objemu cca 11,25 m3, aby nedošlo ke zvýšení odtoku z uvaţované plochy.  

 

3.3.5 SO 05 Retenční nádrţ 

Je navrţena retenční nádrţ o provozním objemu (900s x 12,5 l/s = 11 250) cca 

11,25 m3, pro zachycení navýšeného odtoku. Nádrţ je navrţena na zadrţení 15-

minutového deště s periodicitou 0,2. Nádrţ je situována pod nově realizovanou 

komunikací.  

Do nádrţe jsou svedeny dešťové vody ze střechy a část komunikací BD.  

 

3.3.6 SO 06 Vodovod - přípojka 

Nový BD bude napojen na stávající vodovodní přípojku v ulici Pivovarské (PVC 

D 90). Nová přípojka je navrţena v celé délce 6 m v dimenzi D 63 (2‘‘). 

 

3.3.7 SO 07 Plynová přípojka  

Je nutno zřídit plynovou přípojku pro dodávku zemního plynu jako topného 

média pro zásobování plynových kotlů BD, a do touze pro účely vytápění a 

přípravu TUV. 

Prodlouţení NTL plynovodní přípojky PE 100RC D 63 bude napojeno na 

stávající NTL plynovou přípojku PE D 63. Napojení bude provedeno pomocí 

objímky na stlačené potrubí. Ukončení přípojky bude ve výklenku na fasádě 

bytového domu a ukončena HUPem – kulovým uzávěrem plynu a zátkou. 

Ve výklenku (mimo hlavní uzávěr plynu) bude osazen plynoměr PG G6. Další 

pokračování vnitřních rozvodů plynu bude součástí projektu BD. 

 

3.3.8 SO 08 Kabelové rozvody NN 

Dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s. bude bytový dům napojen z jiţ vybudované 

sekundárního kabelového rozvodu v zájmovém prostoru ze stávající pojistkové 

skříně umístěné na křiţovatce ulici Pivovarská a T. G. Masaryka na parcele č. 

4243/3.   
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Napojení bytového domu bude samostatnou přípojkou NN ze stávající 

pojistkové skříně. Vlastní napojení bytového domu bude provedeno kabelem 

AYKY 3x120+70mm2 uloţenými v zemi. Kabelová přípojka bude ukončena 

v pojistkové skříni SS100, která bude umístěna v nice na fasádě u vstupu do 

bytového domu. 

Nové kabelové vedení bude provedeno kabelem AYKY 3x120+70mm
2
 (AYKY 

3x95+70mm
2
) a bude napojovat na stávající sekundární kabelový rozvod NN 

1kV novou přípojkovou skříň typu SS100. 

Dodavatelem kabelového vedení NN do pojistkové skříně bude ČEZ Distribuce 

a.s. s úhradou měrného podílu na vynaloţených nákladech spojených 

s připojením ve smyslu zákona č. 51/2006 Sb.  

Kabelové vedení bude uloţeno ve volném terénu a v chodnících. 

Uloţení kabelů musí odpovídat poţadavkům ČSN 33 2000-5-52 ed.2, 

vzdálenosti při souběhu a kříţení s ostatními sítěmi viz. ČSN 73 60005. 

 

3.3.9 SO 09 Komunikace a zpevněné plochy  

BD se nechází bezprostředně vedle komunikace jiţ zbudované, proto jení 

potřeba budovat příjezdovou komunikaci.  

Pro BD bude v úrovni terénu pod BD zřízeno 10 parkovacích stání. Ze západní 

strany je navrţeno dalších 7 parkovacích stání, které budou určeny výhradně pro 

BD a toto parkoviště bude odděleno závorou. Další parkovací stání jsou jiţ 

vybudována u komunikace a tato stání budou zachována i po dostavbě BD. 

 

3.3.10 SO 10 Konečné terénní úpravy 

Zemní pláň bude upravená, zbavená všech nečistot. Na takto upravenou pláň se 

poloţí konstrukční vrstvy pojízdných a pochozích úprav, na zbylé plochy se 

rozprostře ornice o tl.cca 20cm a provede se osetí travním semenem. Výsadbu 

vzrostlé zeleně řeší samostatný objekt sadových úprav. Při konečných terénních 

úpravách se vyvarovat vodorovných ploch, úpravy budou provedeny tak, aby 

terén přilehlý k objektům byl vysvahován směrem od objektů.  

 

3.4 Popis staveniště 

Byl proveden podrobný inţenýrsko-geologický průzkum lokality.  

Staveniště je obdélníkového tvaru, jihovýchodní strana přiléhá k ulicím 

Pivovarská a T.G.Masaryka, další dvě strany jsou ohraničeny okolní zástavbou. 

Povrch je mírně svaţitý. 
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Vjezd na staveniště je z východní strany z ulice Pivovarské. 

Na ploše staveniště se nenachází vzrostlá zeleň. Stavba bude na jiţní straně 

obehnána betonovou zdí, na ostatních stranách bude plně oplocena systémovým 

oplocením výšky 2,0 m provedené na pevných a mobilních stojkách. Oplocení 

bude s převáţné části neprůhledné. V místě vjezdů na staveniště bude osazena 

vjezdová brána.  

 

 

3.5 Studie realizace hlavních technologických etap 

3.5.1 Zemní práce 

3.5.1.1 Výkaz výměr 

3.5.1.2 Odkopávka horní vrstvy naváţky v tloušťce 0,2 m  125,7 m
3
 

Hloubení rýh       131 m
3
 

Hloubení jámy       138 m
3 

Leţatá kanalizace       2,1 m
3 

 

3.5.1.3 Postup provádění 

Na pozemku se vyznačí plocha staveniště. Odkopávka bude provedena v celém 

prostoru staveniště. Vrstva bude sejmuta pomocí dozeru a následně naloţena 

na nakladač a odklizena na deponii mimo staveniště. 

Dále se vyhloubí jáma pro základovou desku pomocí rypadlo nakladače, rýha 

pro základový pás na severní, západní a jiţní straně a také se vyhloubí výkop 

pro leţatou kanalizaci. Veškerá vyhloubená zemina se bude nakládat na 

nakladač a bude odvezena na předem smluvenou skládku mimo staveniště. 

Postupovat se bude od východní části staveniště směrem k zařízení staveniště. 

3.5.1.4 Mechanizace 

Dozer na pásovém podvozku CATERPILLAR D6N 

Rypadlo na kolovém podvozku CATERPILLAR 444 E2 
 

3.5.1.5 Personální obsazení 

Řidič dozeru   1x 

Řidič rypadla  1x 

Řídič nakladače  1x 

Vedoucí pracovní čety 1x 

Pomocný dělník  2x 
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3.5.1.6 BOZP 

riziko: uvolnění stroje při pauze 

opatření: dostatečné zabezpečení stroje proti popojetí klíny pod koly 
 

3.5.2 Základy 

3.5.2.1 Výkaz výměr 

3.5.2.1.1 Piloty 

Pilota Ø 620 mm    57x 

Výztuţ pilot ocel B 500   5,72 t 

Beton C20/25 XC2-XA1   57,2 m
3
 

3.5.2.1.2 Základová deska 

Beton C20/25 XC2  114 m
3
 

Výztuţ ze svařovaných sítí 20,7 t  

Geotextilie Geoflex 300g/m2 1512 m
2
 

Hydroizolace Penefol 800  756 m
2
 

Bednění    37,8 m
2
 

3.5.2.1.3 Základové pasy 

Beton C20/25 XC2  103,46  m
3 

Výztuţ    4,42 t 

Bednění    244 m
2
  

3.5.2.2 Postup provádění 

3.5.2.2.1 Piloty 

Piloty budou prováděny metodou CFA, při které se vrtná souprava ustanoví 

tak, aby vrták byl přesně nad středem budoucí piloty, který je vyznačen před 

začátkem vrtných prací. Poté je započato samotné vrtání, kdy není průběţně 

vyvrtávána zemina, ale vrták se zavrtá aţ do hloubky dna budoucí piloty a aţ 

následně při vytahování vrtáku je zemina vyvrtávána. Zemina, která během 

vrtání ulpívá v mezerách mezi jednotlivými listy vrtáku, zajišťuje po celu 

dobu vrtání stabilitu vrtu. Při vytahování vrtáku je zároveň dutým dříkem 

vrtáku vháněna do vrtu betonová směs. Po vytaţení vrtáku je odvezena 

vytěţená zemina a začištěna hlava vrtu. Poté je v co nejkratším moţném čase 

k vrtu dopraven předem připravený akrmokoš, který se zasune do betonové 

směsi a zatíţí tak, aby nedošlo k jeho vyplavení. Po zatvrdnutí betonu je 

odbourána a začištěna hlava piloty. 

3.5.2.2.2 Základová deska 

Před zahájením betonování je na celou plochu budoucí základové desky 

navezena lomová výsivka v tl. 100 mm, tato vrstva je zaválcována. Dále 
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poloţíme ochrannou geotextilii, izolaci proti vodě, zemní vlhkosti a radonu a 

nakonec další vrstvu ochranné geotextilie. Následně vybedníme dvě revizní 

šachty a výtahovou šachtu a různé úrovně základové desky dle projektové 

dokumentace. Po zabednění provedeme vyvázání výztuţe a následně můţeme 

přistoupit k samotné betonáţi. Beton bude dováţen z betonárky firmy ZAPA, 

která leţí cca 1 km od staveniště. Mixy budou jezdit v intervalu dle přesného 

rozpisu a následně bude betonová směs dopravena pomocí bádie zavěšené na 

věţovém jeřábu, bude pouţit typ čerpadla 28/24 m. Beton bude ukládán dle 

podmínek technologického předpisu. Dělníci budou beton rozhrnovat na jeho 

konečné místo a pomocí ponorného vibrátoru budou beton hutnit. 

3.5.2.2.3 Základové pasy 

Rýhy pro základové pasy budou o 1,2 m širší neţ šířka v projektové 

dokumentaci z důvodu prostoru pro bednění. Po vybednění pasů bude do 

výkopu vloţena armatura a následně pasy vybetonujeme. Jeden dělník povede 

konec výloţníku bádie, další pracovník bude beton rozhrnovat a jeden dělník 

bude hutnit beton pomocí ponorného vibrátoru. 

3.5.2.3 Mechanizace 

3.5.2.3.1 Piloty 

Vrtná souprava SOILMEC SR 30 

Rypadlo CATERPILLAR 444 E2 

Automix SCANIA P360 8x4 s domíchávačem LIEBHERR 9m
3 

Tatra 6x6 třístranný sklápěč 

Čerpadlo Putzmeister P718 

Tahač Volvo FH16 750 

3.5.2.3.2 Základová deska 

Dozer CATERPILLAR D6N 

Rypadlo CATERPILLAR 444 E2 

Tatra 6x6 třístranný sklápěč 

Automix SCANIA P360 8x4 s domíchávačem LIEBHERR 9m
3 

Autočerpadlo 28/24m 

3.5.2.3.3 Základové pasy 

Rypadlo CATERPILLAR 444 E2 

Tatra 6x6 třístranný sklápěč 

Automix SCANIA P360 8x4 s domíchávačem LIEBHERR 9m
3 

Autočerpadlo 28/24m 
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Ponorný vibrátor 1800W BASS 

 

3.5.2.4 Personální obsazení 

Strojník vrtné soupravy  1x 

Řidič rypadla   1x 

Řidič Dozeru   1x 

Řidič autodomíchávače  3x 

Řidič Tatry    1x 

Řidič tahače    1x 

Obsluha čerpadla   1x 

Řidič autočerpadla   1x 

Vedoucí čety   1x 

Pomocný dělník   4x 

 

3.5.2.5 BOZP 

riziko: samovolný posun stroje během pauzy 

opatření: dostatečné zajištění strojů (klíny pod koly, zaaretování jeřábu 

 

riziko: zranění cizí osoby 

opatření: oplocení staveniště a osazení cedulí s nápisem: Nepovoleným vstup 

zakázán, Při dopravě materiálu na stavbu budou v okolí stavby umístěny cedule 

s informacemi o probíhající naváţce materiálu 

 

riziko: sráţka dvou nebo více strojů 

opatření: dodrţování harmonogramu prací a technologických postupů a 

udrţování pozornosti při ovládání strojů 

 

Riziko: poranění při betonáţi 

Opatření: dodrţování technologických předpisů, pracovnící budou proškoleni o 

BOZP a budou mít na sobě všechny předepsané ochranné pomůcky 
  

3.5.3 Vrchní stavba 

3.5.3.1 Výkaz výměr 

3.5.3.1.1 Ţelezobetonové stěny 

Beton C 25/30    239,8 m
3
 

Výztuţ ze sítí, průměr drátu 0,4 mm 21,6 t 

Bednění     2 059,5 m
2
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3.5.3.1.2 Zděné stěny 

Zdivo POROTHERM 30 P+D tl. 300 mm  91,89 m
2
 

Zdivo POROTHERM 30 Profi tl. 300 mm  583,82 m
2
 

Zdivo POROTHERM AKU Z P20 tl. 300 mm  618,86 m
2
 

Příčky POROTHERM 8 Profi tl. 80 mm   211,04 m
2
 

Příčky POROTHERM 11,5 Profi tl. 115 mm  517,96 m
2
 

Příčky POROTHERM 11,5 AKU tl. 115 mm  35,13 m
2 

Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 40 mm  79,73 m
2 

 

3.5.3.1.3 Ţelezobetonové sloupy 

Beton C 30/37  35,7 m
3
 

Výztuţ z KARI sítí 3,6 t 

Bednění   85,8 m
2
 

3.5.3.1.4 Betonové stropy 

Beton C20/25  125,66 m
2 

Výztuţ z oceli B500 15,08 t
 

Bednění   628,30 m
2 

3.5.3.1.5 Stropy SPIROLL 

Panel stropní H 200 mm PPD 1 396 m 

3.5.3.1.6 Střecha 

Hydroizolace Fatrafol  593,0 m
2
 

3.5.3.1.7 Zateplení stavby 

Zateplovací systém BAUMIT EPS plus tl. 160 mm  1 713,44 m
2
 

3.5.3.1.8 Postup provádění 

3.5.3.1.9 Ţelezobetonové stěny 

Na předem vyznačené značky, které jsou nakresleny dle měření geodeta bude 

skládáno bednění. Dělníci smontují bednění přesně dle projektové 

dokumentace. Po vybednění všech stěn bude poloha bednění překontrolována 

stavbyvedoucím, který porovná provedení s projektovou dokumentací. Poté 

provedeme armování. Dělníci vloţí výztuţ do bednících dílců tak, aby bylo 

zajištěno krytí výztuţe a aby provedení výztuţe souhlasilo s projektovou 

dokumentací. Po vyvázání výztuţe bude provedena betonáţ. Beton bude 

dopraven do konstrukce pomocí bádie, zavěšené na věţovém jeřábu. Po 

uloţeno betonu do konstrukce bude beton zhutněn ponorným vibrátorem. 
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3.5.3.1.10 Zděné stěny 

Po vytyčení stěn proškolený dělník zaloţí první řadu tvarovek. Na ně jsou 

pak dle kladečského výkresu pokládány další vrstvy. Dle projektové 

dokumentace jsou jsou nad všemi otvory poloţeny překlady. 

3.5.3.1.11 Ţelezobetonové sloupy 

Ţelezobetonové čtyřúhelníkové sloupy budou vybedněny pomocí mobilního 

bednění, oblé sloupy budou bedněny jednorázovým bedněním. Po vybednění 

bude vloţena výztuţ sloupů. Výztuţ bude vloţena a navázána přesně podle 

projektové dokumentace a bude zajištěno dostatečné krytí výztuţe. Poloha 

výztuţe bude kontrolována po celou dobu betonáţe. Beton bude dopraven do 

konstrukce pomocí bádie, zavěšené na věţovém jeřábu. Po uloţeno betonu do 

konstrukce bude beton zhutněn ponorným vibrátorem. 

3.5.3.1.12 Betonové stropy 

Stop nad 1NP bude proveden jako ţelezobetonová monolitická deska tl. 0,2 

m. Bednění bude provedeno z lehkých bednících dílců firmy PERI. Bude 

vybedněno budoucí čelo stropní konstrukce a prostupy konstrukcí. Poté bude 

vyvázána výztuţ dle projektové dokumentace. Po kontrole výztuţe bude 

zahájena betonáţ. Stejně jako u stěn a sloupů bude betonáţ probíhat za 

pomoci bádie, která bude zvednuta pomocí věţového jeřábu. Výústí bádie 

bude proškolený dělník směřovat na místo uloţení betonové směsi. Další 

dělníci budou beton rozhrnovat do konstrukce a jeden z dělníků bude beton 

postupně hutnit pomocí ponorného vibrátoru. 

3.5.3.1.13 Stropy SPIROLL 

Předpjaté ţelezobetonové nosníky Spiroll budou osazovány na nosné zdi 

podle projektové dokumentace. Na skladovací ploše bude vţdy jednotlivý 

nosník vyškoleným vazačem přivázán na věţový jeřáb, poté bude přemístěn 

na určené místo, kde bude za pomoci dělníků usazen na místo přesně podle 

projektové dokumentace. Na osazovací místo bude těsně před osazením 

nanesena tenká vrstva malty. Po naskládání všech nosníků budou spáry mezi 

nosníky vylity zálivkovým betonem. Aţ po zalití spár jsou nosníky zcela 

únosné. 

3.5.3.1.14 Střecha 

Hydroizolace Fatrafol   583 m
2
 

Izolace tepelná z EPS s asf. Pásem 682,5 m
2
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3.5.3.1.15 Zateplení stavby 

Zateplení systémem Baumit EPS F plus tl. 160 mm 1 713,44 m
2
 

3.5.3.2 Mechenizace 

Věţový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 

Tatra 6x6 třístranný sklápěč 

Automix SCANIA P360 8x4 s domíchávačem LIEBHERR 9m
3 

Ponorný vibrátor 1800W BASS 

Svářečka 

3.5.3.3 Personální obsazení 

Strojník jeřábu   1x 

Vazač    1x 

Řidič autodomíchávače  3x 

Řidič Tatry    1x 

Řidič tahače    1x 

Vedoucí čety   1x 

Pomocný dělník   4x 

3.5.3.4 BOZP 

riziko: samovolný posun stroje během pauzy 

opatření: dostatečné zajištění strojů (klíny pod koly, zaaretování jeřábu 

 

riziko: pád z výšky 

opatření: nesmí chybět prvky záchytných konstrukcí, jako zábradlí a dostatečné 

zabezpečení prostupů 

 

riziko: poranění rukou při hutnění betonu 

opatření: při betonáţi pouţívat prvky OOPP (ochranné rukavice, ochranné 

brýle)  

 

riziko: zasaţení nákladem zavěšeným na věţovém jeřábu 

opatření: v prostoru manipulace s břemenem se nesmí pohybovat osoby, 

manipulace s ním musí být dostatečně koordinovaná a všichni pracovníci na 

stavbě budou proškoleni o moţnostech pohybu jeřábu 
 

3.5.4 Dokončovací práce 

3.5.4.1 Výkaz výměr 

Výplně otvorů 32x 
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podlahy 1882 m
2 

povrchové úpravy stěn a stropů  5 461 m
2
 

3.5.4.2 Postup provádění 

Instalace výplní otvorů 

Provedení rozvodů 

Provedení povrchových úprav stěn a stropů 

Provedení podlah 

3.5.4.3 Mechanizace 

stavební míchačka 

úhlová pila 

bruska 

svářečka 

stavební výtah 

3.5.4.4 Personální obsazení 

Řidič Tatry    1x 

Elektrikář    2x 

Instalatér    8x 

Podlahář    4x 

Zedník    8x 

Okenář    2x 

Vedoucí čety   1x 

Pomocný dělník   2x 

3.5.4.5 BOZP 

riziko: poranění o brusný kotouč 

opatření: ověřit zda vypínač na nářadí pracuje správně, pouţívat prvky OOPP 

(pracovní rukavice) 

 

riziko: popálení a poranění zraku při práci se svářečkou 

opatření: při sváření pouţívat OOPP (pracovní rukavice, svářečský štít, 

ochranné brýle) 

 

riziko: zásah elektrickým proudem 

opatření: dostatečná kontrola vypojení elektrického přívodu při manipulaci 

s rozvody 

 

3.6 Ţivotní prostředí 

Při realizaci stavby je třeba se řídit následujícími předpisy: 
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 Zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., O ochraně 

ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška 374/2008 Sb., Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve 

znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 

 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších předpisů 

 

3.7 BOZP 

Kaţdý pracovník na staveništi musí být proškolen stavbyvedoucím nebo mistrem 

o BOZP.  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 

Ochranné pomůcky: přilba, rukavice, pevná obuv, reflexní vesta, ochranné brýle 

atd. 
 

3.8 Zdroje 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 2006. 

Zákon č.309/2006 Sb: O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 2006. 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb: O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

2006. 
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4.1 Obecné informace o stavbě  

Název stavby: Stavba bytového domu - Lanškroun 

Místo stavby: Lanškroun, ulice Pivovarská, p.č. 4243/3, 482/3, 

482/5, 4349, 480/1, 4243/1  

Katastrální území: Lanškroun 

Kraj: Pardubický 

Investor: CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s. 

 Kostelecká 879/59, 196 00 Praha - Čakovice 

Projektant:  Ing. Jiří PŘIBYL, Pokorného 677, Heřmanův 

Městec, 538 03 

Zhotovitel: OHL ŢS, a.s., Tovačovského 22, Olomouc 772 00 

Popis stavby: Novostavba čtyřpodlaţního bytového domu. 

Bytový dům je nepodsklepený čtyřpodlaţní objekt 

s výtahem ukončený  plochou střechou. Velikost 

BD je 52,09x11,975 m. 

Zaloţení se předpokládá na pilotách a 

ţelezobetonových trámech.  

Nosná konstrukce objektu je tvořena systémem 

obvodových a dělících stěn, vyzdívaných z tvárnic 

Porotherm a ţelezobetonových stěn. Obvodové 

zdivo bude zatepleno fasádním polystyrenem. 

Nosnou část stropní konstrukce tvoří betonové 

panely Spiroll nebo ţelezobetonový monolitický 

strop o celkové tl. 250 (200) mm. 

Střecha je plochá, zateplená s minimálním spádem, 

vyspádovaná do vnitřních vpustí, terasy do 

podokapních ţlabů. Střešní krytina je navrţena 

folie. 

Charakteristika staveniště: Stavba bytového domu se nachází v Lanškrouně, 

na ulici Pivovarská. Ke staveništi vede asfaltová 

komunikace. Staveniště má mírně svaţitý charakter 

a nachází se v omezující zástavbě. Celková plocha 

staveniště je 1502 m
2
. Vchod na staveniště se 

nachází na severní straně a bude opatřen 

uzamykatelnou bránou. Automobily vjíţdět na 

staveniště pouze po dobu zemních prací, nakládka 

a vykládka bude probíhat z komunikace, která bude 

po tuto dobu uzavřena. Přípojky všech 

inţenýrských sítí byly jiţ dovedeny na pozemek 

před zahájením výstavby a nachází se na západní 
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straně pozemku. Staveniště bude oploceno 

plnostěnným stavebním oplocením výšky 2,0 m. 

4.2 Vybudování zařízení staveniště 

4.2.1 Převzetí staveniště 

Proběhne mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby ve stanoveném 

termínu, který je uveden ve smlouvě o dílu. Hlavnímu dodavateli bude předán 

pozemek se základními vytyčovacími body stavby, které budou obsahovat min. 

1 výškový a dva polohové body. Hranice pozemku budou vyznačeny. Zhotovitel 

dále převezme veškerou potřebnou dokumentaci k provedení stavby. 

4.2.2 Napojení stanoviště na dopravní infrastrukturu 

Vjezd na staveniště je z místní komunikace v ulici Purkyňova. U výjezdu ze 

staveniště bude umístěna mycí rampa, aby nedocházelo k znečištění místní 

komunikace. Pokud by i přesto byla komunikace znečištěna, bude neprodleně po 

dokončení daných prací vyčištěna. 

4.2.3 Zajištění bezpečnosti dopravy a dopravního značení 

Staveniště je umístěno v těsné blízkosti hlavní komunikace. Provoz na 

komunikaci bude omezen provozem stavby, a proto budou v okolí stavby 

umístěny dopravní cedule, upozorňující na probíhající stavbu, případně vjezd a 

výjezd těţké mechanizace ze stavby, a omezující rychlost projíţdějících vozidel 

(viz. příloha č. 5). Vedlejší komunikace v ulici Purkyňova bude zcela uzavřena 

při vykládce a nakládce zařízení staveniště, vrtné soupravy a  jeřábu a při 

vykládce materiálů vrchní stavby, kdy nákladní automobil jiţ nebude moci 

vjíţdět přímo do prostoru staveniště. 

4.2.4 Budování zařízení staveniště  

Budování zařízení staveniště proběhne během přípravných prací na pozemku 

investora. Staveniště bude napojené na inţenýrské sítě – NN, kanalizaci a 

vodovod. Zařízení staveniště pro zadanou technologickou etapu počítá 

s maximálním nasazením 12 pracovníků. Staveniště bude oplocené 

s uzamykatelnými bránami. 

4.3 Zařízení staveniště  

4.3.1 Provozní zařízení staveniště 

4.3.1.1 Oplocení staveniště  

Na jiţní straně pozemku bude před zahájením výstavby bytového domu zřízena 

ţelezobetonová zeď výšky 4,2 m, která bude postavena na přání majitele 

sousedního pozemku. Východní, severní a západní strana staveniště bude 
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oplocena mobilním plnostěnným oplocením výšky 2 m, aby bylo co nejvíce 

chráněno okolí stavby od hluku a prachu z probíhající stavby. Na severní straně 

bude osazena hlavní brána na staveniště, u které budou osazeny výstraţné 

cedule, opravňující vstup na staveniště pouze povolaným fyzickým osobám. 

Tyto cedule budou osazeny na plotě i náhodně kolem staveniště pro větší 

bezpečnost kolemjdoucích osob z důvodu blízkosti bytové zástavby, kina a 

marketu. 

4.3.1.2 Doprava a komunikace na staveništi  

Horizontální a vertikální dopravu na vrchní stavbě bude z velké části zajišťovat 

pronajatý věţový jeřáb Liebherr 90 EC-B6. Práce jeřábu budou zastaveny při 

sníţené viditelnosti, nebo při rychlosti větru nad 8 m/s.  

4.3.1.3 Skládky 

Na staveništi nebude skladována ţádná zemina. Veškerá vytěţená zemina bude 

odvezena na předem určenou skládku mimo staveniště. Během zemních prací 

tedy na staveništi nebude potřeba ţádná skladovací plocha. Při výstavbě spodní 

stavby bude zřízena skládka S1, kde budeme skladovat veškerou armaturu a 

bednění (viz. výkres č.3). Plocha skládky se nachází na ploše, kde bylo 

původně zřízeno parkoviště. Tato plocha je vydláţděna a odvodněna do 

uličních vpustí. Pro etapu vrchní stavby bude zřízena skládka S2 (viz výkres č. 

4). Na této skládce se bude skladovat materiál vţdy pro jedno patro budovy. 

Detailnější poloha a uspořádání skladovacích ploch je vykresleno ve výkresu 

zařízení staveniště. Plochy pro skladování musí být odvodněny.  

4.3.1.4 Staveništní buňky  

Staveništní buňky budou pronajaty od firmy TOITOI, která zajistí i jejich 

dopravu. Kontejnery budou uloţeny pomocí nákladního automobilu 

s hydraulickou rukou na podkladní kostky, tak aby byla zajištěna rovinnost 

podlahy ± 10 mm. Budou postaveny na přiláhající zpevněnou polní cestu. Na 

staveništi budou pouţity obytné, hygienické a skladovací kontejnery.  

1 x buňka BK2 - kancelář stavbyvedoucího 

Vnitřní vybavení: 1 x elektrické topidlo, 3 x el. zásuvka, okna s plastovou 

ţaluzií, stůl, ţidle, skříň, věšák    
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 Technická data: 

šířka: 2 438 mm     

délka: 3 000 mm  

výška: 2 800 mm       

el. přípojka: 380 V/32 A    

 

 

Obrázek č. 11 – stavební buňka BK2 

2 x buňka BK1 –  –šatna pracovníků stavby 

Vnitřní vybavení: 

- 1 x elektrické topidlo, 3 x el. zásuvka, okno s plastovou ţaluzií, stůl, ţidle, 

věšák 

Technická data:  

Šířka: 2 438 mm 

Délka: 6 058 mm  

Výška: 2 830 mm 

El. přípojka: 380 V/320V 

 

 

 

Obrázek č. 12 – stavební buňka BK1 

Hygienické zařízení – koupelna, WC – SK1 

1 x sanitární kombinovaný kontejner 

Vnitřní vybavení: 2 x elektrické topidlo, 2 x sprchová kabina, 3 x umývadlo, 2 

x toaleta, 2 x pisoár, 1 x boiler 200 l      

Technická data:  

šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm        
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výška: 2 800 mm 

el. přípojka: 380 V/32 A 

přívod vody: 3/4" 

odpad: potrubí DN 100              

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13  – Vnitřní uspořádání kontejneru SK1 

Sklad 

Pro skladování většího nářadí a materiálů je navrţen skladovací kontejnery o 

skladovací ploše 14,8 m
2
. Jedná se o skladový kontejner typu LK1.   

Skladový kontejner LK1 – pro skladování nářadí, strojů a materiálu. 

Uzamykatelná vrata. 

 

Technická data:   

šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm 

výška: 2 591 mm 

     Obrázek č. 14 –  Skladový kontejner LK1 
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Kontejnery na tříděný odpad 

Objem kontejnerů 1100 l 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15 –  Ilustrační obrázek kontejnerů na tříděný odpad 

4.3.1.5 Přípojky inţenýrských sítí 

 

Elektřina 

Napojení elektřiny bude provedeno přípojkou z rozvaděče ČEZ na hranici 

pozemku.  Na tento rozvaděč budou napojeny stavební kontejnery a další 

mobilní rozvaděče. Během výstavby se budou pouţívat přenosné rozvaděče.  

Výpočet maximálního příkonu pro staveništní provoz: 

 

 

Tabulka č. 1  –  Příkon spotřebičů 

 

P1 - Příkon spotřebičů 

Stroj 

Příkon  

[kW] 

Počet  

[ks] 

Celkem  

[kW] 

Bourací kladivo 1,6 2 3,2 

Ponorný vibrátor 1,8 1 1,8 

Úhlová bruska 0,85 1 0,85 

Mycí rampa 17 1 17 

Celkem P1 [kW] 22,85 
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P2 – Osvětlení 

Prostor 

Měrný příkon  

na plochu  [kW/ 

m
2
] 

Plocha  

[m
2
] 

Počet  

[ks] 

Celkem  

[kW] 

Kancelář 0,02 7,31 1 0,15 

Šatna 0,01 14,8 1 0,15 

Hygienické zázemí 0,01 14,8 1 0,15 

Skladový kontejner 0,003 14,8 1 0,04 

Celkem P2 [kW] 0,49 

Tabulka č. 2  –  Příkon vnitřního osvětlení na staveništi 

 

P3 - Vnější osvětlení 

Prostor 
Měrný příkon  

[kw] 

Počet  

[ks] 

Celkem  

[kW] 

Buňka 

stavbyvedoucího 0,1 1 0,1 

Celkem P3 [kW] 0,1 

Tabulka č. 3  –  Vnější osvětlení 

Nutný příkon elektrické energie: 

    √                               

 

K  koeficient ztráty napětí v síti (1,1) 

   průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,5) 

   průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (0,8) 

   průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (1) 
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       √(                              )
 
           

          

Maximální příkon pro staveništní provoz je 13,11 kW 

Voda  

Napojení staveništní přípojky proběhne z provizorní vodoměrné šachty 

k budoucímu objektu. Voda bude pouţita při ošetřování betonu, omývání 

stavebních vozidel a zavedena do hygienických zařízení. 

Výpočet potřeby vody na staveništi 

Pro provozní účely: 

    
      

      
 

Qn vteřinová spotřeba vody [l/s] 

Pn spotřeba vody [l/den] na směnu 

Kn koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody 

t doba odměru 

Potřeba vody pro 

provozní účely 

 m.j. na 

den 

Střední norma 

[l/m.j] 

Potřebné 

mnoţství  

[l/den] 

Sprchy [ 1 pracovník ] 11 45 495 

Tabulka č. 4 – Potřeba vody pro provozní účely 

Potřeba vody pro provozní 

účely 

Koeficient 

nerovnosti 

Vlastní stavební práce 1,5 

Hygiena a ţivotní potřeby s 

úplnou kanalizací 
1,8 

Tabulka č. 5 –  Potřeba vody pro provozní účely 
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Potřeba uţitkové vody 
Potřebné 

mnoţství [l] 

Umývání pracovních 

pomůcek 200 

Mytí vozidel (1 automobil) 1500 

Zdění z cihel 200 

Příčky 30 

Omítky 35 

  Tabulka č. 6 –  Spotřeba užitkové vody. 

 

   
                    

       
             

Je navrţeno staveništní vodovodní potrubí PPR PN 16 - 16x2,3 mm pro 

maximální průtok 0,2 [l/s] 

 

Kanalizace 

Hygienické zařízení bude napojeno na kanalizační šachtu napojenou na 

kanalizační řád.  Kanalizace bude vedena v potrubí PVC DN 100 o minimální 

spádovosti 2% a bude uloţeno v pískovém loţi.  

4.3.2 Výrobní zařízení staveniště 

4.3.2.1 Staveništní 

Nebude probíhat ţádná staveništní výroba. 

4.3.2.2 Mimostaveništní výroba 

Beton bude míchán firmou ZAPA v pobočce Lanškroun, která je od staveniště 

vzdálena cca 1,3 km. Armatura pilot bude zhotovena firmou ARMOBET, s.r.o. 

a dovezena na stavbu jiţ v konečné podobě.  
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4.4 Demontáţ zařízení 

Demontáţ staveniště začne v průběhu dokončovacích prací, kdy bude moţné 

vyuţívat sociálních a hygienických zařízení v budovaném objektu. Všechna 

provozní zařízení včetně dočasných inţenýrských sítí, mobilních oplocení budou 

odstraněna realizační firmou. Kanceláře budou odvozeny po předání objektu a 

kolaudačním rozhodnutí. 

4.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Před začátkem výstavby budou všichni pracovníci seznámeni s předpisy BOZP a 

riziky, se kterými se během prací mohou setkat. Kaţdý pracovník stvrdí do 

formuláře BOZP svým podpisem, ţe byl proškolen o bezpečnosti práce a bere 

v úvahu moţnost rizik. Formuláře budou uchovány v kanceláři stavbyvedoucího, 

pro případnou kontrolu BOZP. Kaţdá osoba při vstupu na stanoviště musí mít 

ochranné pomůcky – přilba, pracovní a reflexní vesta. Bezpečnost práce pro 

danou technologickou etapu je v příloze BOZP. 

Platné normy a vyhlášky pro bezpečnost prací: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 

provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 

Ochranné pomůcky: přilba, rukavice, pevná obuv, reflexní vesta, ochranné brýle 

atd. 

4.6 Podmínky a ochrany ţivotního prostředí 

Pro zamezení úniku kapalin z odstavených stavebních strojů do spodních vod, 

budou umístěny pod stroje plechové vany, které budou v místech pod motorem. 

Uniklé kapaliny budou slívány do barelu a po naplnění se zajistí jeho bezpečná 

likvidace. Při výjezdu vozidel ze staveniště bude umístěna mycí rampa, kde budou 

vozy očištěny, pokud se i přes to znečistí místní komunikace, bude okamţitě 

očištěna.  
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4.7 Nakládání s odpady  

Likvidace odpadů bude probíhat dle zákona č. č. 223/2015 Sb. Zákon o odpadech. 

Likvidace odpadů dle vyhlášky č. 374/2008 Sb. O přepravě odpadů a o změně 

vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.  

Skupina odpadů  

13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv - Vznik u odstavených stavebních 

strojů, kde bude únik zachycen do plechových van a přelíván do centrálního 

barelu. Po naplnění bude barel odvezen do sběrného dvora, který odpadní oleje 

prodává firmám, které tyto oleje vyuţívají jako energetický zdroj.  

17 Stavební a demoliční odpady -  Vznik při realizaci stavby. Na staveništi bude 

umístěn vypůjčený kontejner, který po naplnění odveze smluvená firma 

Technické sluţby Lanškroun do svého sběrného dvora. 

20 Komunální odpady – Vznik při běţných činností a potřebě pracovníků. Na 

staveništi bude umístěn jeden kontejner pro směsný odpad. Po naplnění bude 

odvezen Technickými sluţbami Lanškroun na skládku komunálního odpadu 

v Horním Třešňovci. Další 3 třídící kontejnery pro sklo, papír a plast, které budou 

barevně označeny a popsány. Tyto kontejnery budou po naplnění odvezeny 

Technickými sluţbami Lanškroun, které tento odpad odváţí na centrální skládku 

v Jablonném nad Orlicí, kde je sklo, papír i plast postupně ručně roztříděn dle 

jednotlivého vyuţití např. na tvrdé a měkké plasty, na čiré a barevné igelity, papír, 

čiré sklo, barevné sklo atd.. Správně vytříděný materiál je poté prodán firmám, 

které se specializují na recyklaci odpadů. Odpad, který nelze zatřídit je odvezen 

na komunální skládku do Českých Libchav.   

Naloţení s odpadem 

Kód Druh odpadu Naloţení s odpadem 

13 02 05 

Nechlorované minerální 

motorové, převodové a 

mazací oleje 

odvoz TS, prodej a vyuţití jako energetický 

zdroj 

15 01 01 

Papírové a lepenkové 

odpady 

kontejner/odvoz TS do Jablonného nad 

Orlicí, kde je papír roztřízen, slisován a 

prodán papírnám k opakovanému vyuţití 

15 01 02 Plastové obaly 

kontejner/odvoz TS do Jablonného nad 

Orlicí, kde je plast roztřízen, slisován a 

specializované firmě, která opětovně 

zpracovává pouţité plasty 
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17 02 02 Dřevo 

kontejner/odvoz TS a je vyuţito jako topné 

palivo 

17 02 03 Plasty 

kontejner/odvoz TS do Jablonného nad Orlicí, 

kde je plast roztřízen, slisován a prodán 

specializované firmě, která opětovně 

zpracovává pouţité plasty 

17 05 04 Zemina a kamení 

Odvoz na skládku Technických sluţeb, je 

moţno uskladněnou zeminu a kamení zpětně 

odvést pro terénní úpravy na stavbě nebo je 

zemina a kamenní prodáno na jinou stavbu či 

terénní úpravy 

20 01 01 Papír lepenka 

kontejner/odvoz TS do Jablonného nad Orlicí, 

kde je papír roztřízen, slisován a prodán 

papírnám k opakovanému vyuţití 

20 01 02 Sklo 

kontejner/odvoz TS do Jablonného nad Orlicí, 

kde je sklo roztřízeno a prodán sklárnám 

k opakovanému vyuţití 

20 01 11 Textilní materiál 

skládka/odvoz TS do Jablonného nad Orlicí, 

kde je textil roztřízen a prodán firmě 

zabývající se recyklací textilního odpadu 

Tabulka č. 7 – Naložení s odpady 
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5.1 Hlavní stavební stroje 

5.1.1 Etapa 1 – zakládání stavby 

5.1.1.1 Vrtná souprava SOILMEC  SR 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16 – Vrtná souprava SOILMEC SR 30 

Technické údaje pro metodu CFA 

Váha:   34 t 

Max. točivý moment: 130 kNm 

Max. průměr :  900 mm 

Max. hloubka:  23 m 

Naftový motor T3/T4:  164/168 kW 

Hlavní naviják:   135 kN 

Tato vrtná souprava bude pouţita pro vrtání pilot metodou CFA. 
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5.1.1.2 Tahač Volvo FH16 750 s nízkoloţným podvalníkovým návěsem NC3NN-

44 

 

Technické údaje 

Druh paliva: diesel 

Výkonnost motoru: 559 

kW 

Převodovka: automatická 

Podvěs: vzduchový 

Nápravy: 2 

 

 

 

Obrázek č. 17 – Tahač volvo FH16 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.18 – nízkoložný podvalníkový návěs NC3 NN-44 

Technické údaje 

Celková hmotnost:  44 t 

Maximální nosnost:  34,2 t 

Rozměr:    13,6 x 2,54 x 0,9 m 

Počet náprav:   3 

Tahač bude vyuţit pro dopravu vrtné soupravy, věţového jeřábu a stropních 

desek spiroll.  
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5.1.1.3  Rypadlo CATERPILLAR 444 F2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19 – Rypadlo CATERPILLAR 444 F2 

Technické údaje 

Výkon motoru:    74,5 kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah: 6,5 / 7,3 m 

Provozní hmotnost:   8,8 t 

Objem lopaty nakladače:   1,3 m
3
 

Objem lopaty rýpadla:   0,08 – 0,29 m
3
 

Rypadlo nakladač bude vyuţit pro nakládku vytěţené zeminy na nákladní 

automobil. 

5.1.1.4 Dozer CATERPILLAR D6N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 20 – Dozer CATERPILLAR D6N 
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Technické údaje 

Výkon motoru:   124 kW 

Objem radlice:   3,3 – 4,3 m3 

Provozní hmotnost:  16,7 – 18,3 t 

Měrný tlak:   0,30 – 0,45 bar 

Dozer bude vyuţit při odkopávce zeminy. 

5.1.1.5 Tatra 6x6 třístranný sklápěč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 21 – Tatra 6x6 třístranný sklápěč 

Technické údaje 

Motor:     TATRA T3D-928-30, EURO 5, 325 Kw 

Převodovka:    TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 

Rozvor:     3 440 + 1 320 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost:  28 500 kg 

Stoupavost při 28 500 kg:   30,0% 

Uţitečné zatíţení:    16 300 kg 

Max. rychlost:    85 km/hod 

Nástavby:     třístranná sklopná korba, objem 9 m3 

 

Tatra bude slouţit v první etapě pro odvoz zeminy na skládku, při druhé potom 

pro dopravu materiálu na stavbu. 
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5.1.1.6 SCANIA P718 s domíchávačem LIEBHERR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 22 – SCANIA P718 s domíchávačem LIEBHERR 

Technické údaje 

Výkon motoru:   265 kW 

Náprava:    8x4 

Řazení:    manuální 

Objem domíchávače:  9 m
3
 

Autodomíchávač bude dováţet na stavbu v obou etapách čerstvou betonovou 

směs. 

5.1.1.7 Čerpadlo Putzmeister P 718 TD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 23 – Čerpadlo Putzmeister P 718 TD 
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Technické údaje 

Pístové čerpadlo:   2-válcové hydr. poháněné 

Dopravní výkon:   17,4 m3/h, 70 bar 

Pohon:    3-válcový dieselový motor Deutz 34,5 kW 

Rozměry (dxšxv v mm):  4503 x 1600 x 1750 

Hmotnost:    2 320 kg 

Kamenivo max. zrnotost: 32 mm 

Čerpadlo bude slouţit pro dopravu betonové směsi při pilotáţi. 

5.1.1.8 Mycí rampa Express Top 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 24 – Mycí rampa Express Top 

Technické údaje 

Vnější rozměr (d x š x v v mm):  12000 x 6900 x 2500 

Nosnost:   10 tun na nápravu, max rozchod kol 2,7 m, 

max šířka podvozku 3,0 m 

Objem vody v nádrţi:   12,0 m3 

Mycí systém:   čerpadla Grindex nebo FLYGT, výkon: 2 x 

5,6 kW 

Příkon:     cca 17 kW 

Mobilní mycí linka bude zajišťovat očištění podvozků stavebních strojů před 

výjezdem ze staveniště v první etapě. 
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5.1.2 Etapa 2 – vrchní stavba 

5.1.2.1 Věţový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 25 – Věžový jeřáb Liebherr 90 EC-B6 

Technické údaje 

Max. vyloţení:  50 m 

Nosnost při max. vyloţení: 1 500 kg 

Příkon:   33,0 kW 

Jištění:   100 A 

Max. nosnost:  2,5 – 17,5 m/6 000 kg 

Věţový jeřáb bude po celou dobu druhé etapy zajišťovat přesuny materiálů a 

betonování konstrukcí pomocí bádie. 
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5.1.2.2 Ponorný vibrátor do betonu 1800W BASS 

 

 

Technické údaje 

Napětí:  230 V 

Frekvence:  50 Hz 

Příkon:  1800 W 

Délka hadice: 4 m 

Průměr hadice: 45 mm 

Průměr těhlice: 60 m 

 

Obrázek č. 26 – Ponorný vibrátor do betonu 1800 W BASS 

Pro zhutnění hlavy pilot 

5.1.2.3 Úhlová bruska HILTI AG 230-24-D 

 

Technické údaje 

Napájení:  230 V 

Hmotnost: 6,5 kg 

Průměr kotouče: 230 mm 

Otáčky motoru: 6500 ot/min 

Obrázek č. 27 – Úhlová bruska HILTI AG 230 24 D 

5.1.2.4 Kotoučová pila BOSCH PKS 18 LI aku 

Technické údaje 

Napětí článku:  18V 

Kapacita akumulátoru: 2,5 Ah 

Průměr kotouče: 150 mm 

Hmotnost:  2,6 kg 

Volnoběţné otáčky 3 800 min
-1

 

Obrázek č. 28 – Kotoučová pila BOSCH PKS 18 LI aku 
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5.1.2.5 Staveništní rozvaděč 

Technické údaje 

Osazení: 3 x zásuvka 16A/230V 

  1 x zásuvka 4k/16A/400V 

  1 x zásuvka 5k/32A/400V 

  3 x jistič 32C/3 

  2 x jistič 32C/3 

  1 x chránička 4P 63A, 30mA 

  1 x hlavní vypínač 

  1 x rozodnice 12 – 1 modul 

 

Obrázek č. 29 – Staveništní rozvaděč 

5.1.2.6 Pojízdné lešení HAKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 30 – Pojízdné lešení HAKI 

Technické údaje 

Délka:   2,45 m 

Šířka:   1,05 m 

Šířka se stabilizátorem: 3,05 – 3,45 m 

Výška podlahy:  1,5 – 9,6 m 
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5.1.2.7 Bádie na beton 1016.16 

Technické údaje 

Objem:  2 000 l 

Výška:  2 m 

Nosnost:  4,8 t 

Hmotnost: 0,6 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 31 – Bádie na beton 1016.16 
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6.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby: Stavba bytového domu - Lanškroun 

Místo stavby: Lanškroun, ulice Pivovarská, p.č. 4243/3, 482/3, 

482/5, 4349, 480/1, 4243/1  

Katastrální území: Lanškroun 

Kraj: Pardubický 

Investor: CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s. 

 Kostelecká 879/59, 196 00 Praha - Čakovice 

Projektant:  Ing. Jiří PŘIBYL, Pokorného 677, Heřmanův 

Městec, 538 03 

Zhotovitel: OHL ŢS, a.s., Tovačovského 22, Olomouc 772 00 

Popis stavby: Novostavba čtyřpodlaţního bytového domu. 

Bytový dům je nepodsklepený čtyřpodlaţní objekt 

s výtahem ukončený  plochou střechou. Velikost 

BD je 52,09x11,975 m. 

Zaloţení se předpokládá na pilotách a 

ţelezobetonových trámech.  

Nosná konstrukce objektu je tvořena systémem 

obvodových a dělících stěn, vyzdívaných z tvárnic 

Porotherm a ţelezobetonových stěn. Obvodové 

zdivo bude zatepleno fasádním polystyrenem. 

Nosnou část stropní konstrukce tvoří betonové 

panely Spiroll nebo ţelezobetonový monolitický 

strop o celkové tl. 250 (200) mm. 

Střecha je plochá, zateplená s minimálním spádem, 

vyspádovaná do vnitřních vpustí, terasy do 

podokapních ţlabů. Střešní krytina je navrţena 

folie. 

Charakteristika staveniště: Stavba bytového domu se nachází v Lanškrouně, 

na ulici Pivovarská. Ke staveništi vede asfaltová 

komunikace. Staveniště má mírně svaţitý charakter 

a nachází se v omezující zástavbě. Celková plocha 

staveniště je 1502 m
2
. Vchod na staveniště se 

nachází na severní straně a bude opatřen 

uzamykatelnou bránou. Automobily vjíţdět na 

staveniště pouze po dobu zemních prací, nakládka 

a vykládka bude probíhat z komunikace, která bude 

po tuto dobu uzavřena. Přípojky všech 

inţenýrských sítí byly jiţ dovedeny na pozemek 

před zahájením výstavby a nachází se na západní 
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straně pozemku. Staveniště bude oploceno 

plnostěnným stavebním oplocením výšky 2,0 m. 

6.2 Obecná charakteristika procesu 

Předmětem technologického předpisu je vyhotovení ţelezobetonových vrtaných 

pilot technologií CFA (Continuous Flight Auger). Tato metoda umoţňuje vrtání 

pilot bez pouţití výpaţnic. Jedná se o technologii, kterou lze vyuţít 

v nehomogenních jílovitých zeminách. Piloty CFA jsou prováděny průběţným 

šnekem, který je nejprve zavrtán na celou hloubku budoucí piloty. Při vytahování 

šneku je dutým dříkem těla vrtáku vháněna do piloty pod tlakem betonová směs. 

Postupným vytahováním šneku a betonováním piloty je zaručena jednolitost 

konstrukce. Po vytaţení celého šneku je odvezena vytěţená zemina a do betonu je 

zavybrován připravený armokoš piloty. Dodavatelem této technologie bude firma 

STAVEX TOP CZ s.r.o., beton bude dováţen z betonárky ZAPA beton a.s. a 

armokoše vyhotoví firma ARMOBET s.r.o.. 

 

6.3 Materiál, doprava a skladování 

6.3.1 Materiál (výkaz výměr) 

Označení Průměr Délka 

(m) 

Počet (ks) Spotřeba betonu 

(m3) 

Výztuţ (t) 

P1 620 3,5 15 15,94 

 

 

1,594 

P2 620 3,7 8 8,99 0,899 

P3 620 2,5 3 2,28 0,228 

P4 620 3,9 11 13,03 1,303 

P5 620 4,0 3 3,64 0,364 

P6 620 3,2 3 2,92 0,292 

P7 620 2,9 3 2,64 0,264 

P8 620 2,6 4 3,16 0,316 

P9 620 2,3 3 2,10 0,210 

P10 620 2,1 4 2,56 0,256 

 

Tabulka č. 8 – Výkaz výměr pilot 

Specifikace materiálu: 

BETON: C20/25 – XC2, OCEL: B500 
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6.3.2 Doprava 

6.3.2.1 Primární doprava 

Beton bude na stavbu dopravován z betonárky firmou ZAPA beton a.s., 

pobočka Lanškroun. Betonárna je od staveniště vzdálena 1,5 km. Beton bude 

dováţen mixem Scania P360 8x4 s domíchávačem Liebherr 9 m
3
. Armokoše 

zhotoví a doveze firma ARMOBET s.r.o. z Pardubic. 

6.3.2.2 Sekundární doprava 

Betonová směs bude do vrtu dopravena za pomoci čerpadla betonové směsi 

Putzmeister P 718, který beton dopraví do dutého dříku vrtáku a pod tlakem 

beton uloţí do vrtu. Armokoše budou ke konkrétnímu vrtu přemístěny, 

z předem určené skladovací plochy, ručně spoluprací několika dělníků. Poté 

bude armokoš vţdy zavěšen na vrátek vrtné soupravy, která koš vyzvedne do 

vodorovné polohy a poté ho pomalu spustí do vrtu.  

6.3.3 Skladování 

Armokoše budou vázány a dopraveny na staveniště firmou ARMOBET s.r.o., 

která zajistí plynulou dodávku pro všechny etapy pilotáţe (viz. příloha č. 6). 

Armokoše budou umístěny na skládku S1 (viz. příloha č. 4). Betonová směs 

bude zpracována ihned po dovezení, proto nebude nutné ji skladovat. Vytěţená 

zemina bude nakládána na nákladní automobil a odváţena na smluvenou 

skládku mimo staveniště. Drobné nářadí bude skladováno ve skladovací 

uzamykatelné buňce. Pilotovací souprava a čerpadlo betonové směsi budou 

mimo pracovní dobu odstaveny v prostoru staveniště a zajištěny proti 

samovolnému posunu a úniku kapalin.  

6.4 Obecné pracovní podmínky 

Prováděné práce musí být prováděny za příznivých klimatických i povětrnostních 

podmínek.  

Betonáţ musí být přerušena při poklesu teplot pod 5°C nebo při teplotách nad 

25°C a jiţ zabetonované piloty musí být v takovém případě chráněny před 

mrazem zakrytím nebo případně zahříváním betonu. Při vysokých teplotách je 

nutné beton vlhčit a zamezit příliš rychlému vysychání betonové směsi. 

Samotné vrtání pilot můţe probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek, 

kdy rychlost větru nepřekročí 10,7 m/s a viditelnost nesmí klesnout pod 20 m. 

V takových případech je nutno provádění pilot okamţitě přerušit na dobu 

nezbytně nutnou. Práce budou také přerušeny při intenzivních deštích. Pokračovat 

v pilotáţi je moţné, pokud stavbyvedoucí vyhodnotí podmínky za neohroţující 

BOZP.  

Všechny práce budou prováděny kvalifikovanými a proškolenými pracovníky. 

Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
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pohybu na staveništi a seznámeni s technologií a postupem při provádění pilot 

CFA. Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými normami. 

6.5 Personální obsazení 

 

Tabulka č.9 – Personální obsazení při pilotáži 

 

Profese Počet Náplň Osvědčení 

Geodet 1 Zaměření pilot 

Oprávnění pro 

zeměměřičskou 

činnost 

Statik 1 
Kontrola nad vyvázanou 

výztuţí. 

Vysokoškolské 

vzdělání se zaměřením 

na statiku a dynamiku 

a minimální délka 

praxe 3 roky 

Řidič  1 Dovoz vrtné soupravy 

Řidičský průkaz 

skupiny C, profesní 

průkaz způsobilosti 

řidiče, oprávnění pro 

dopravu nadměrného 

nákladu 

Vrtmistr 1 Obsluha vrtné soupravy 

Řidičský průkaz 

skupiny T nebo 

skupiny C, průkaz 

strojníka 

Strojník 2 

Obsluha čerpadla betonové 

směsi, obsluha rýpadlo-

nakladače 

Řidičský průkaz 

skupiny T nebo 

skupiny C, průkaz 

strojníka 

Řidič nákladního 

automobilu 
2 

Doprava armokošů na 

stavbu, odvoz zeminy 

Řidičský průkaz 

skupiny C, profesní 

průkaz způsobilosti 

řidiče 

Řidič mixu 1 Doprava betonové směsi 

Řidičský průkaz 

skupiny C, profesní 

průkaz způsobilosti 

řidiče 

Betonář 2 
Ukládání betonové směsi a 

armokošů 

Střední odborné 

vzdělání s výučním 

listem, praxe v oboru 

min. 3 roky (betonář) 

Pomocný 

pracovník 
2 

Pomocné práce při betonáţi 

a ukládání armokoše, řízení 

dopravy při vykládce 

armokošů 

Základní proškolení 
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Všichni pracovníci na stavbě jsou povinni dodrţovat bezpečnostní předpisy a 

budou uţívat pracovní přilbu, pevnou pracovní obuv, ochranný pracovní oděv, 

ochranné rukavice a v případě nutnosti chrániče sluchu a zraku.  

Dále budou všichni pracovníci na stavbě vyškoleni dle platné legislativy z 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Velká mechanizace 

Stroj Typ ks 

Nákladní automobil s valníkem 

6.6.1.1 Tahač Volvo FH16 750 

s nízkoloţným 

podvalníkovým návěsem 

NC3NN-44 

1 

Vrtná souprava SOILMEC SR 30 1 

Nákladní automobil s mixem 
SCANIA P360 8x4 + LIEBHERR 

9m
3
 

1 

Nákladní automobil TATRA 6x6 třístranný sklápěč 1 

Rypadlo – nakladač CATERPILLAR 444 E2 1 

Čerpadlo Putzmeister P 718 1 

Tabulka č. 10 - Tabulka velké mechanizace použité na stavbě 

 

Malá mechanizace 

Stroj Typ ks 

Totální stanice TOPCON OS-103 BG 1 

Mycí rampa JW2 1 

Tabulka č. 11 - Tabulka malé mechanizace použité na stavbě 
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Pomůcky a měřící přístroje, drobné nářadí 

Pásmo, reflexní sprej, vytyčovací kolíky, krumpáče, lopaty, metr, lať, lana 

Tabulka č. 12 - Tabulka pracovních pomůcek 

 

 
        

Osobní ochranné pracovní pomůcky 

oděv, přilba, pevná obuv, rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle, sluchátka, 

respirátory 

Tabulka č. 13 -  Tabulka pracovních pomůcek 

6.7 Pracovní postup 

6.7.1 Vytyčení vrtů a přípravné práce 

Geodet pomocí totální stanice vytyčí všechny jednotlivé piloty a vyznačí je 

pomocí vytyčovacích kolíků a reflexního spreje. Kolíky budou zatlučeny do 

země přesně v ose budoucí piloty. Stavbyvedoucí poté ještě překontroluje shodu 

vytyčených pilot s projektovou dokumentací. Vrtná souprava bude dopravena na 

stavbu v brzkých ranních hodinách, aby nedošlo ke komplikacím v dopravě. 

Bude sloţena na komunikaci před vjezdem na staveniště. Tato komunikace bude 

během vykládky vrtné soupravy zcela uzavřena. 

6.7.2 Vrtání piloty 

Pilotovací souprava bude postupovat přesně podle předem naplánovaného 

rozpisu (viz příloha č. 6). Vrty pro piloty budou provedeny technologií CFA 

(Continuous Flight Auger). Postup prací při této technologii je následující. Vrtná 

souprava dojede k prvnímu vyznačenému vrtu a ustaví se nad prvním vytyčeným 

kolíkem. Před začátkem samotného vrtání strojník vrtné soupravy překontroluje 

svislost vrtáku. Poté se dutý šnekovitý vrták zavrtá do zeminy aţ do poţadované 

hloubky. Vrtání musí být plynulé. Během vrtání nedochází k vyvrtávání zeminy, 

stabilita výkopu je zabezpečena zeminou, která ulpívá na šnekovém vrtáku. 

Z momentu potřebného k zavrtání vrtacího šneku se odečte únosnost podloţí. 

Pokud je v projektované hloubce poţadovaná únosnost, můţe započít betonáţ. 

Pokud však únosnost nevyhovuje, vrtá se do hloubky nejbliţší větší, kde je 

únosnost odpovídá únosnosti poţadované a teprve poté můţeme začít s betonáţí. 
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6.7.3 Betonáţ a odvoz vývrtku 

Beton je do vrtu dopraven pomocí čerpadla Putzmeister P 718, který beton vhání 

hadicí, která je připevněna jiţ před vrtáním, do dutého šnekového vrtáku, kterým 

se beton dostane aţ ke dnu vrtu. Pod tlakem je beton do vrtu vháněn za 

současného vytahování vrtáku. Šnekový vrták současně vyvrtává přebytečnou 

zeminu, která se hromadí kolem vrtu a je postupně odsunuta na hromadu mimo 

právě budované piloty pomocí rypadlo – nakladače CATERPILLAR 444 E2 a 

následně je na konci pracovního dne vývrtek odvezen na skládku mimo 

staveniště pomocí nákladního automobilu TATRA 6x6.  

6.7.4 Osazování armokošů 

Okamţitě po skončení betonáţe a uklizení výkopku se zbytky betonu můţe začít 

vkládání výztuţe do betonové směsi. Armokoše, které jsou připraveny na 

skladovací ploše (viz. příloha č. 4) a jsou označeny štítky, aby nedošlo k jejich 

záměně, pomocní pracovníci ručně přenesou k právě vybetonované pilotě. 

Armokoš je vţdy opatřen distanční objímkou, aby bylo zajištěno dostatečné krytí 

výztuţe. Distanční objímky připevněné na armokoš mají vţdy maximální 

osovou vzdálenost 3 m. Vazač břemen spolu s pomocnými pracovníky zavěsí 

armokoš na vrátek vrtné soupravy, která armokoš vyzvedne do vodorovné 

pozice. Přítomní pracovníci nasměrují armokoš do vybetonované piloty a vrtná 

souprava poté armokoš začne spouštět. Nejprve je armokoš zasouván vlastní 

vahou, poté je armokoš zasouván pomocí lţíce rypadlo – nakladače. Mezi 

jednotlivé pruty armokoše je zasunut dřevěný hranol, který na jedné straně 

vyčnívá min. o 400 mm. Na hranol poté začne rypadlo – nakladač tlačit lţící. Po 

zasunutí části armokoše je hranol vysunut na druhou stranu a opět zatlačen 

pomocí rypadlo – nakladače. Takto se postupuje, aby nedošlo k vychýlení 

armokoše k jedné straně. Během zatlačování neustále pracovníci hlídají polohu 

armokoše. Po zasunutí do konečné polohy je armokoš zajištěn proti pohybu a 

poklesu dřevěnými trámky a klínky. 

6.7.5 Odbourávání hlavy piloty 

Po technologické pauze se začíná s úpravou hlavy piloty. Dojde k odbourání 

přebetonovaných pilot, které probíhá tak, aby nedošlo k poškození zbylé části 

piloty. Beton v hlavě piloty je poté zkontrolován, zda nedošlo k poškození, nebo 

není nekvalitní. V takovém případě by muselo dojít k ubourání a nahrazení 

nekvalitního betonu novou betonovou směsí. 
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Obrázek č. 32 - Technologický postup provádění piloty metodou CFA 

1. Zahájení vrtu 

2. Vyvrtání požadované hloubky 

3. Betonáž piloty za současného vyvrtávání šneku 

4. Vkládání výztuže do čerstvého betonu  
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7.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby: Stavba bytového domu - Lanškroun 

Místo stavby: Lanškroun, ulice Pivovarská, p.č. 4243/3, 482/3, 

482/5, 4349, 480/1, 4243/1  

Katastrální území: Lanškroun 

Kraj: Pardubický 

Investor: CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s. 

 Kostelecká 879/59, 196 00 Praha - Čakovice 

Projektant:  Ing. Jiří PŘIBYL, Pokorného 677, Heřmanův 

Městec, 538 03 

Zhotovitel: OHL ŢS, a.s., Tovačovského 22, Olomouc 772 00 

Popis stavby: Novostavba čtyřpodlaţního bytového domu. 

Bytový dům je nepodsklepený čtyřpodlaţní objekt 

s výtahem ukončený  plochou střechou. Velikost 

BD je 52,09x11,975 m. 

Zaloţení se předpokládá na pilotách a 

ţelezobetonových trámech.  

Nosná konstrukce objektu je tvořena systémem 

obvodových a dělících stěn, vyzdívaných z tvárnic 

Porotherm a ţelezobetonových stěn. Obvodové 

zdivo bude zatepleno fasádním polystyrenem. 

Nosnou část stropní konstrukce tvoří betonové 

panely Spiroll nebo ţelezobetonový monolitický 

strop o celkové tl. 250 (200) mm. 

Střecha je plochá, zateplená s minimálním spádem, 

vyspádovaná do vnitřních vpustí, terasy do 

podokapních ţlabů. Střešní krytina je navrţena 

folie. 

Charakteristika staveniště: Stavba bytového domu se nachází v Lanškrouně, 

na ulici Pivovarská. Ke staveništi vede asfaltová 

komunikace. Staveniště má mírně svaţitý charakter 

a nachází se v omezující zástavbě. Celková plocha 

staveniště je 1502 m
2
. Vchod na staveniště se 

nachází na severní straně a bude opatřen 

uzamykatelnou bránou. Automobily vjíţdět na 

staveniště pouze po dobu zemních prací, nakládka 

a vykládka bude probíhat z komunikace, která bude 

po tuto dobu uzavřena. Přípojky všech 

inţenýrských sítí byly jiţ dovedeny na pozemek 

před zahájením výstavby a nachází se na západní 
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straně pozemku. Staveniště bude oploceno 

plnostěnným stavebním oplocením výšky 2,0 m. 

7.2 Připravenost staveniště 

7.2.1 Staveniště 

Na staveništi jsou dovedeny inţenýrské sítě. Bude zřízen elektrický rozvaděč. 

Staveniště se nachází v těsné blízkosti komunikace. Hranice staveniště budou 

zcela zřejmé díky nainstalovanému mobilnímu oplocení, které bude vysoké 2,0 

m a bude se nacházet po třech stranách staveniště. Na jiţní straně staveniště 

bude vystavěna betonová zeď výšky dva metry, která byla podmínkou výstavby 

majitele sousedního pozemku. Jediný vstup na staveniště se bude nacházet na 

severní straně z ulice Pivovarské, kde se nachází vedlejší komunikace. Na 

vstupu bude osazena hlavní brána, která bude uzamykatelná a mimo pracovní 

dobu na staveništi bude zabezpečena proti vniknutí neoprávněných osob. Na 

vstupu bude také umístěna výstraţná cedule, opravňující vstup na staveniště 

pouze povolaným fyzickým osobám. 

Součástí staveniště nebudou z důvodu omezeného prostoru ţádné skládky 

vytěţené zeminy. Veškerý vytěţený materiál bude neprodleně po vytěţení 

odváţen na skládku mimo staveniště. Na staveništi bude pouze vymezený 

prostor pro skládku materiálu (viz. příloha č. 4). 

Všechny osoby pracující v prostoru staveniště budou řádně proškoleny o 

bezpečnosti při provádění určených prací. 

7.2.2 Stavba 

Před zahájením hrubé vrchní stavby budou hotovy všechny základové 

konstrukce, včetně pilot, základové desky, základového pasu, vrstev geotextilie a 

hydroizolace. Tyto konstrukce budou řádně provedeny dle technologických 

předpisů a překontrolovány dle KZP. U všech zkoušek bude přítomný 

stavbyvedoucí a bude o nich proveden zápis ve stavebním deníku. 

7.3 Materiál, doprava a skladování 

7.3.1 Materiál 

Výpis prvků 

Popis Tl.[mm] Objem  

Tvarovka Porotherm PROFI 30 na tenkovrstvou 

maltu 

300 583,92 m
3
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Tvarovka Porotherm 30 AKU 300 618,86 m
3
 

Tvarovka Porotherm 30 300 91,89 m
3
 

Tvarovka Porotherm 11,5 PROFI na tenkovrstvou 

lepící maltu 

115 517,96 m
3
 

Tvarovka Porotherm 8 PROFI na tenkovrstvou lepící 

maltu 

80 511,04 m
3
 

Tvarovka Porotherm 11,5 AKU (malta pro tenké 

spáry 

115 35,13 m
3
 

Izolace příček, desky z minerální plsti  40 78,73 m
2
 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm  212 kusů 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2000 mm  21 kusů 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2500 mm  51 kusů 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3000 mm  111 kusů 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3250 mm  6 kusů 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3500 mm  69 kusů 

Izolace mezi překlady polystyren 70 801 m 

 

Tabulka č. 14 – Výkaz výměr pro zdění 

7.3.2 Doprava 

7.3.2.1 Primární doprava 

Primární dopravu materiálu na stavbu bude zajišťovat nákladní automobil 

Tatra 6x6, sloţení materiálu na stavbu bude probíhat pomocí věţového jeřábu. 
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7.3.2.2 Sekundární doprava 

Sekundární dopravu bude z velké části zajišťovat věţový jeřáb. Pouze poslední 

metry na místo určení bude ručně. 

7.3.3 Skladování 

Keramické tvárnice budou uskladněny na předem určených místech, 

zakreslených ve výkresu zařízení staveniště (příloha č. 4) jako sklad materiálu, 

případně budou rovnou zvedány do jednotlivých pater. Veškerý drobný stavební 

materiál, nářadí a ruční nástroje budou uskladněny ve skladovacím, 

uzamykatelném kontejneru. 

7.4 Obecné pracovní podmínky 

Prováděné práce musí být prováděny za příznivých klimatických i povětrnostních 

podmínek. Práce ve výškách musí být přerušeny při: 

 Zrychlení větru nad 8m/s při práci ve výškách, v ostatních 

případech nad 10m/s 

 Hustém dešti či sněţení 

 Nadměrných teplotách – vyšší neţ 35°C 

 Nízkých teplotách – teploty pod bodem mrazu 

 Výskytu mlhy 

Všechny práce budou prováděny kvalifikovanými a proškolenými pracovníky. 

Všichni pracovníci budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

pohybu na staveništi. Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými 

normami. 

7.5 Personální obsazení 

Profese Počet Náplň Osvědčení 

Vedoucí 

pracovní 

čety 

1 

Dohled a odpovědnost nad 

organizací a výsledkem 

provedené práce. Dohlíţí 

na bezpečnost a kontroluje 

kvalitu provedení. 

zedník 

Zedník 4 

Zdění nosných konstrukce 

a stěn dle instrukcí 

vedoucího a v souladu 

s technologickým 

postupem. 

zedník 

Pomocný 

pracovník 
3 

Příprava materiálů, 

podávání nářadí, podávání 
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Tabulka č. 15 - Tabulka velké mechanizace použité na stavbě 

 

Všichni pracovníci (tj. dělníci a vedení stavby), jsou povinni dodrţovat 

bezpečnostní předpisy a budou uţívat pracovní přilbu, pevnou pracovní obuv, 

ochranný pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě nutnosti chrániče sluchu a 

zraku.  

Dále budou všichni pracovníci na stavbě vyškoleni dle platné legislativy z 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Velká mechanizace 

Stroj Typ ks 

Věţový jeřáb Liebherr 90 EC – B6  1 

Nákladní automobil TATRA 6x6 třístranný sklápěč 1 

Tabulka č. 16 - Tabulka velké mechanizace použité na stavbě 

 

Malá mechanizace 

Stroj Typ ks 

Úhlová bruska  HILTI AG 260-24-D 3 

Ponorný vibrátor 1800W BASS 1 

Tabulka č. 17 - Tabulka malé mechanizace použité na stavbě 

     

 

    

materiálů 

Řidič 

nákladního 

automobilu 

1 Doprava materiálu 
Řidičské oprávnění CE 

s profesním průkazem 

Jeřábník 1 Obsluha jeřábu 

Jeřábnický průkaz a průkaz 

skupiny C. Absolvoval školení 

profesionálních řidičů a je 

způsobilý k vykonávání dané 

práce. 

Vazač 1 
Upevňuje jednotlivé palety 

s materiálem k jeřábu. 
Vazačské oprávnění 
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         Pomůcky 

pásmo, křída, metr, vodováha, hoblík, ţebřík, provázek, olovnice, kladivo, palice gumová, 

palice ţelezná, rašple 

Tabulka č. 18 - Tabulka pracovních pomůcek 

 

         

Osobní ochranné pracovní pomůcky 

oděv, přilba, pevná obuv, rukavice, reflexní vesta, jistící lana, ochranné brýle, sluchátka, 

respirátory 

Tabulka č. 19 - Tabulka osobních ochranných pomůcek 

7.7 Pracovní postup 

7.7.1 Vytyčení zdiva 

Vytyčení zdiva provede vedoucí čety za pomoci dvou pomocných pracovníků. 

Nejprve natáhne provázek z jedné stavební lavičky na druhou a v místě 

překříţení provázku spustí olovnici. Následně zakreslí obrys budovy pomocí 

křídy. Postup zopakuje pro všechny vnější i vnitřní hrany zdí. Zkontroluje shodu 

zakreslení s projektovou dokumentací. 

7.7.2 Poloţení první vrstvy cihel 

Po zaměření zdiva následuje kontrola rovinnosti podkladní desky. Pomocí 

nivelačního přístroje vytyčí vedoucí čety nejvyšší bod desky, ze kterého se 

následně bude vycházet při zakládání první vrstvy zdiva. Na vodorovnou vrstvu 

vápenocementové o minimální tl. 20 mm budou zaloţeny nejprve rohové 

tvárnice a poté celá první řada. Vodorovnost malty bude dosaţena pomocí 

nivelačního přístroje s latí a vyrovnávací soupravy, která se skládá ze dvou 

přípravků, kdy první z nich, výškově nastavitelný přípravek, se postaví na 

nejvyšší bod základové desky, kde se vyrovná podle zabudované vodováhy do 

vodorovné polohy a nastaví se tak, aby vodící lištou vymezoval minimální 

tloušťku maltové vrstvy 10 mm. Následně se do úchytku přípravku upevní lať, 

na kterou je nastaveno čtení zařízení laseru. Osazované cihly budeme rovnat 

pomocí vodováhy. Zdí se vţdy z vnitřní strany budovy. 

7.7.3 Zdění následujících vrstev zdiva 

Další vrstvy zdiva jiţ lze nanášet na zdící pěnu. Nádobu s pěnou dobře 

protřepeme a naneseme ve dvou pásech o průměru cca 3 cm na vyrovnanou 

spodní řadu cihel. U příček tl. 80 a 115 mm naneseme na spodní vrstvu pouze 

jeden pás pěny. Ihned po nanesení pěny začneme skládat další vrstvu zdiva. 

Pěna nám nesmí zatuhnout. Zdivo opět vyrovnáváme pomocí vodováhy. Vazba 

cihel v rozích musí být přesně opačná, neţ byla řada cihel o řadu níţe. Takto 

vyzdíme celou stěnu max. do výšky 1,5 m. Pro zdění nad tuto úroveň je nutno 

přistavit pojízdné lešení, ze kterého vyzdíme stěnu do poţadovaných výšek. 

Pojízdné lešení postupně posouváme podél stěny. Při provádění prací na lešení 
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je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nosné příčky budou vyzděny současně 

s obvodovým zdivem, tak, aby bylo zajištěno dostatečné provázání zdiva. 

7.7.4 Osazení překladů 

Nosné překlady Porotherm osazujeme ve směru šířky do připraveného 

maltového loţe tloušťky 12 mm. Správné osazení překladů je ve směru šipek 

znázorněných na překladech a nápisem Porotherm, který lze v této poloze 

přečíst. U obvodového zdiva osazujeme čtyři překlady za sebou z vnitřní strany 

a jeden nosný překlad ze strany venkovní, zbylou mezeru vyplníme tepelnou 

izolací z pěnového polystyrenu. Pro vnitřní nosné zdivo pouţijeme tři nosné 

překlady. Pro otvory v příčkách pouţijeme dva. Soubor překladů se zafixuje 

rádlovacím drátem, alespoň na dvou místech v blízkosti uloţení překladů a 

přemístí se jeřábem na poţadované místo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

  

 

 

 

 



91 

  

Předpokladem pro správnou realizaci vrtaných pilot je kontrola nejdůleţitějších 

bodů před, během a po realizaci technologické etapy. Pro tento účel byl 

zpracován kontrolní a zkušební plán, ve kterém jsou nejdůleţitější kontroly 

popsány tak, aby nedošlo k chybám. Přehledná tabulka KZP je uvedena jako 

příloha č. 7. 

8.1 Vstupní kontrola 

8.1.1 Kontrola PD, SoD, a dalších dokumentů 

Kontrolu provedeme před zahájením všech jednotlivých etap prací. PD musí být 

odsouhlasena autorizovaným projektantem, objednavatelem a všemi dotčenými 

orgány. Kontrolujeme úplnost, správnost, celistvost, rozsah a platnost projektové 

dokumentace. Dále provedeme kontrolu řádně vyplněného formuláře o převzetí 

staveniště a záznamu do stavebního deníku. Kontrolujeme také platnost 

stavebního povolení a vlastnické listy k pozemkům dle zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být v souladu 

s vyhláškou č. 62/2013 Sb.. Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí 

s technickým dozorem investora. Vše zapíšeme do stavebního deníku. 

8.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

Před zahájením prací zkontrolujeme oplocení staveniště, skladovací místa a 

vnitrostaveništní dopravní sítě. Staveniště musí být u všech vstupů označeno 

cedulí se zákazem vstupu všech nepovolaných osob a cedulí se stručnými 

pravidly dodrţování BOZP. Dále je taky u hlavního vstupu vyvěšena cedule se 

základními informacemi ohledně stavby.  Zkontrolujeme zásady a omezující 

připomínky pro provádění vrtaných pilot z hlediska ţivotního prostředí z krajské 

hygienické stanice -  hluk, prašnost, vibrace a znečištění, které budou během 

etapy dodrţovány.  

Kontrolujeme polohu pracoviště a zpevněné plochy pracoviště. Dále také 

funkčnost všech rozvodných a přípojných míst elektřiny a vody.  

Zkontrolujeme veškeré doposud vykonané zemní práce, zda jsou v souladu 

s projektovou dokumentací. Budeme kontrolovat výšku pilotovací úrovně 

nivelačním přístrojem. Maximální povolená odchylka je ± (40 + dmax10
-1

 ) mm 

kde dmax je velikost největšího zrna zeminy. Zkontrolujeme rovinnost pilotovací 

roviny pomocí třímetrové lati s povolenými odchylkami +30 mm, -50 mm. 

Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru 

investora. 

O převzetí pracoviště provedeme zápis do stavebního deníku. 

8.1.3 Kontrola únosnosti pilotovací roviny  

Pomocí Proctorovy zkoušky prokáţeme dostačující zhutnitelnost zeminy pro 

nasazení vrtné soupravy, která má hmotnost 36 tun.  
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8.1.4 Kontrola vytyčení pilot 

Kontrolu provedeme před zahájením prací pro kaţdý vrt a průběţně po 

ucelených částech vrtů, případně při podezření vychýlení, kdy mohlo během 

vrtání dojít k vychýlení os vedlejších vytyčení, způsobené vozidly nebo vrtnou 

soupravou. Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí s technickým dozorem 

stavebníka pomocí totální stanice, výsledky měření zapíší do stavebního deníku. 

Maximální povolená odchylka pro vrtané piloty o Ø 620 mm je 

                                                   

 

 

 

 

Obrázek č. 33 – Max. povolená odchylka pro vrtané piloty 

8.1.5 Kontrola způsobilosti dělníků 

Před zahájením veškerých prací zkontrolujeme náleţitá oprávnění pracovníků 

pro vykonávání daných odborných funkcí, jejich praxe, zkušenost, a zda byli 

seznámeni s BOZP a riziky, se kterými se mohou na stavbě setkat. Mezi 

kontrolované průkazy patří řidičská oprávnění, profesní průkazy řidiče a strojní 

průkazy. 

Během prováděných prací je stavbyvedoucí nebo mistr oprávněn namátkově 

podrobit pracovníky dechové zkoušce na alkohol či jiné návykové látky. Všichni 

kontrolovaní pracovníci vţdy stvrdí danou skutečnost do předem připravených 

formulářů. Zápis o kontrole pracovníků bude také zaznamenán ve stavebním 

deníku. 

8.1.6 Kontrola strojů a nástrojů a pomůcek 

Před zahájením prací také vrtmistr s mistrem zkontrolují vrtnou soupravu, její 

funkčnost, technický stav a údrţbu stroje.  Od pouţívaného stroje musíme mít 

k dispozici technický list stroje, údaje o vlastní hmotnosti a únosnosti stroje 

(ověření nejtěţšího břemene). Během odstavení budou všechny stroje 

zabezpečeny proti pohybu a budou uzamčeny. Pod motor bude vţdy umístěna 

vana proti unikání kapalin do spodních vod.   
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8.2 Mezioperační kontrola 

8.2.1 Klimatické podmínky 

Pilotáţ je naplánována na duben 2019. V tomto období se nepředpokládá 

omezení kvůli teplotám. Kontrolu bude však provádět mistr nebo stavbyvedoucí 

kaţdý den nejméně 3x v průběhu dne. Před kaţdou objednávkou betonu 

zkontrolujeme hydrometeorologickou předpověď počasí, budeme sledovat 

pravděpodobnost přívalových dešťů a jiných neţádoucích stavů počasí. Dále 

také klimatické a povětrnostní podmínky během pracovního dne. Ideální teplota 

betonáţe je od 5 – 25°C a maximální rychlost větru 10m/s. Pokud nastanou 

nepříznivé klimatické podmínky je stavbyvedoucí povinen betonáţ pozastavit na 

dobu nezbytně nutnou. Všechny nečekané situace je stavbyvedoucí povinen 

zaznamenat do stavebního deníku. 

8.2.2 Kontrola provádění vrtu 

Během provádění vrtu kontrolujeme svislost vrtného zařízení, rychlost rotace, 

hloubku vrtu, kroutící moment a odpor šneku proti zemině. Svislost 

kontrolujeme pomocí vodováhy, kterou přiloţíme na plášť vrtného šneku ve 

dvou na sebe kolmých směrech. Svislost kontrolujeme minimálně dvakrát na 

kaţdé pilotě. Povolená svislá odchylka osy piloty je 2% z délky vrtu.  

Nutné je také kontrolovat správné pořadí vrtů, které je předem dané 

technologických předpisem. V této práci jako příloha č. 6. 

Postup provádění pilot je elektronicky monitorován. Všechny měřené hodnoty 

zapisujeme do stavebního deníku a předem připravených protokolů.   

 

8.2.3 Kontrola čerstvého betonu 

Při přejímce kaţdého mixu s betonem mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje 

dodací listy a vizuální kontrolu jakosti. Především kontroluje mnoţství betonu 

v m
3
, pouţitý cement, pevnostní třídu, stupeň vlivu prostředí, maximální frakci 

kameniva, vodní součinitel, stupeň obsahu chloridů a stupeň konzistence. 

Všechny uvedené údaje musí být v souladu s vlastnostmi betonu navrţenými 

v projektové dokumentaci a technologickém předpisu. Je také nutné, aby mistr, 

případně stavbyvedoucí, zkontroloval čas výroby a dobu dodání betonové 

směsy. Maximální doba převozu betonové směsy, při teplotě 0 – 25°C je 90 

minut, při teplotě nad 25°C je doba zkrácena na 45 minut. Po kontrole 

dokumentů je nutné provést zkoušku konzistence betonové směsi, Nejprve 

zkoušku provádíme u kaţdého mixu, při vyhovujících výsledcích stačí zkoušku 

později provádět u kaţdého třetího mixu. Výsledky zkoušek jsou zapsány do 

stavebního deníku.  
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Konzistenci lze kontrolovat dvěma zkouškama: 

1. Sednutí kuţele dle Abramse:  

Při této zkoušce je naplněna nádoba, o danných rozměrech, viz. obr. č. 30, ze 

které je následně betonová směs vyklopena na rovnou podloţku. Měříme rozdíl 

výšky nádoby, a betonové směsy vyklopené vedle viz. obr. č. 31. 

 

Obrázek č. 34 - Rozměry zkušební nádoby      

 

 

 

 

Obrázek č. 35 - Sednutí H betonové směsi                  

Stupeň Sednutí (mm) 

S1 10 – 40 

S2 50 – 90 

S3 100 – 150 

S4 160 – 210 

S5 ≥ 220 

 

Tabulka č. 20 - Stupeň konzistence dle zkoušky sednutí kužele 

 

2. Stupeň rozlití pro měření konzistence:  

Při této zkoušce opět nabereme betonovou směs do nádoby přesných rozměrů a 

směs vylijeme na speciální podloţku, ze které přesně odečteme d1 a d2.  
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Obrázek č. 36 - Rozměry zkušební nádoby    

 

 

 

 

 

Obrázek č. 37 - Rozlití (d1+d2)/2 betonové směsy 

Stupeň Průměr rozlití (mm) 

F1 ≤ 340 

F2 350 – 410 

F3 420 – 480 

F4 490 – 550 

F5 560 – 620 

F6 ≥ 630 

Tabulka č. 21 - Stupeň konzistence podle zkoušky rozlitím 

Během betonáţe budeme také z autodomíchávačů odebírat vzorky betonu pro 

stanovení pevnosti betonu. Odebranou směs přelijeme minimálně do tří forem = 

krychle o rozměrech 150 mm. Provedeme zhutnění ponorným vibrátorem nebo 

ručním propichováním tyčí. Všechny vzorky se opatří štítkem s identifikačními 

údaji. Po 28 dnech se v laboratoři stanoví pevnost betonu v tlaku na lisu. 

     
 

  
 [MPa] 

F … maximální zatíţení při porušení N 

Ac … průřezová plocha zkušebního tělesa [mm
2
] 
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Dále se v laboratoři stanoví, zde jsou způsoby porušení betonu vyhovující či 

nevyhovující. 

 

   

 

 

 

 

Obrázek č. 38 - Nevyhovující způsoby porušení zkušební krychle 

Protokol o provedené laboratorní zkoušce musí obsahovat  

- identifikace zkušebního tělesa 

- jmenovité rozměry tělesa 

- podrobnosti o úpravách zkušebního tělesa tj. broušení, 

koncováním 

- datum zkoušky 

- maximální zatíţení při porušení, v kN 

- pevnost v tlaku zkušební tělesa v MPa 

- nevyhovující pokus porušení – pokud nastal a odkaz na 

označení co nejpodobnějšího nevyhovujícího vzoru porušení. 

viz. obrázek č. 34 

- jakákoliv odchylka od normové zkušební metody 

- prohlášení pracovníka, technicky odpovědného za zkoušku dle 

normy. 

 

8.2.4 Kontrola betonáţe 

Jakmile vrtný šnek dosáhne poţadované hloubky, je zahájena betonáţ. Betonáţ 

musí probíhat plynule, za předpokladu dostatečného mnoţství betonu na 

konkrétní pilotu. Během betonáţe kontrolujeme tlak betonu v patě piloty, který 

musí být větší neţ tlak okolní zeminy, aby bylo zajištěno vyplněné veškerého 

prostoru při vytahování vrtného šneku. Kontrolujeme také rychlost vytahování 

šneku a jeho rotaci. 

Současně kontrolujeme klimatické podmínky, aby během betonáţe neklesla 

teplota pod 5°C nebo nad 25°C. 
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8.2.5 Inţenýrsko – geologický průzkum 

Během vytahování šneku z vrtu kontrolujeme shodu vytěţené zeminy 

s původním inţenýrsko – geologickým průzkumem. Kontrolujeme sloţení 

jednotlivých vrstev, jejich uspořádání a třídu těţitelnosti po délce prováděné 

piloty. Kontrolu provádí stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru 

investora, příp. geologa. Výsledky s případnými odlišnostmi zapíšeme do 

připraveného protokolu. Zápis provedeme také do stavebního deníku. 

 

8.2.6 Kontrola a osazení armokoše 

Před samotným osazením kontrolujeme armokoše. Jejich čistotu, rozměry, 

kvalitu svarů, profil a přiřazení jednotlivých armokošů k vrtům. Předpokladem 

pro nepoškození armokošů je správné skladování, které bude také kontrolováno. 

Kontrolu provedeme u kaţdého jednotlivého armokoše.  

Před osazením ještě zkontrolujeme osazení distančních objímek, které zajišťují 

krytí výztuţe a její vycetrování. Minimální počet distančních prvků jsou 3 kusy 

na příčný směr a maximální vzdálenost v podélném směru po 3 metrech. Horní 

hrana při osazení armokoše by měla být rovna návrhové hodnotě s 

maximální odchylkou ± 150 mm, kterou zkontrolujeme pomocí nivelačního 

přístroje. 

8.2.7 Kontrola odbourávání hlavy piloty 

Odbourání hlavy se provede v plastickém stavu betonu, kde povolená odchylka 

od projektové dokumentace +0,04/ -0,07 m. Správnost provedení zkontroluje 

stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. 

8.3 Výstupní 

8.3.1 Provedení pilot 

Konečnou kontrolu pilot provede stavbyvedoucí za přítomnosti technického 

dozoru investora. Provede zaměření pilot pomocí nivelačního přístroje. Povolená 

polohová odchylka dle ČSN EN 1536+A1 je e ≤ emax = 0,1 m pro vrtané piloty 

s D ≤ 1,0 m. Půdorysná odchylka hlavy piloty max ± 25 mm od projektované 

polohy, výšková odchylka hlavy piloty potom max ± 50 mm od projektované 

výšky. Výškové osazení armokoše má povolenou maximální odchylku ± 150 m, 

ve vodorovné rovině má poloha nosných prutů maximální odchylku ± 30 mm. 

V neposlední řadě kontroluje začištění hlavy piloty a pevnost betonu na dříve 

odebraných vzorcích. 

8.3.2 Dynamická zkoušky 

Pomocí dynamické zkoušky kontroluje kvalifikovaný pracovních v přítomnosti 

stavbyvedoucího kvalitu provedených pilot. Zkouška je zaloţena na šíření 
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jednorozměrné tlakové vlny, kdy na hlavu piloty je puštěno závaţí, které vyvolá 

danou tlakovou vlnu. Vlna se šíří k patě piloty, kde se odrazí a putuje pět k hlavě 

piloty. Zkoušku můţeme provést jiţ v době, kdy pilota dosáhne pevnosti alespoň 

25 MPa. Data jsou zpracována elektronicky, program vyhodnotí nejen rozměry 

daé piloty a kvalitu betonu, ale také geologické vlastnosti půdních vrstev. 
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9.1 Obecné informace o stavbě

Název stavby: Stavba bytového domu - Lanškroun 

Místo stavby: Lanškroun, ulice Pivovarská, p.č. 4243/3, 482/3, 

482/5, 4349, 480/1, 4243/1  

Katastrální území: Lanškroun 

Kraj: Pardubický 

Investor: CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s. 

 Kostelecká 879/59, 196 00 Praha - Čakovice 

Projektant:  Ing. Jiří PŘIBYL, Pokorného 677, Heřmanův 

Městec, 538 03 

Zhotovitel: OHL ŢS, a.s., Tovačovského 22, Olomouc 772 00 

Popis stavby: Novostavba čtyřpodlaţního bytového domu. 

Bytový dům je nepodsklepený čtyřpodlaţní objekt 

s výtahem ukončený  plochou střechou. Velikost 

BD je 52,09x11,975 m. 

Zaloţení se předpokládá na pilotách a 

ţelezobetonových trámech.  

Nosná konstrukce objektu je tvořena systémem 

obvodových a dělících stěn, vyzdívaných z tvárnic 

Porotherm a ţelezobetonových stěn. Obvodové 

zdivo bude zatepleno fasádním polystyrenem. 

Nosnou část stropní konstrukce tvoří betonové 

panely Spiroll nebo ţelezobetonový monolitický 

strop o celkové tl. 250 (200) mm. 

Střecha je plochá, zateplená s minimálním spádem, 

vyspádovaná do vnitřních vpustí, terasy do 

podokapních ţlabů. Střešní krytina je navrţena 

folie. 

Charakteristika staveniště: Stavba bytového domu se nachází v Lanškrouně, 

na ulici Pivovarská. Ke staveništi vede asfaltová 

komunikace. Staveniště má mírně svaţitý charakter 

a nachází se v omezující zástavbě. Celková plocha 

staveniště je 1502 m
2
. Vchod na staveniště se 

nachází na severní straně a bude opatřen 

uzamykatelnou bránou. Automobily vjíţdět na 

staveniště pouze po dobu zemních prací, nakládka 

a vykládka bude probíhat z komunikace, která bude 

po tuto dobu uzavřena. Přípojky všech 

inţenýrských sítí byly jiţ dovedeny na pozemek 

před zahájením výstavby a nachází se na západní 
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straně pozemku. Staveniště bude oploceno 

plnostěnným stavebním oplocením výšky 2,0 m. 

 

9.2 Zákony a nařízení, jimiţ se řídí tato stavba 

9.2.1 Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují poţadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo  

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy.   

9.2.2 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. 

9.2.3 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší 

poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí.  

9.2.4 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

9.2.5 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární bepečnosti. 

 

9.2.6 Nařízení vlády č. 591/2006 SB. O BLIŢSÍCH MINIMÁLNÍCH 

POŢADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

9.2.6.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

9.2.6.1.1 Poţadavky na zajištění staveniště  

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

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodrţení 

následujících zásad:  

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

do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 

provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 

vyznačit a osvětlit.  
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2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 

rozeznatelné i za sníţené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 

zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 

vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou.  

3. Nejsou-li poţadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 

postiţené obsaţeny v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 

komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných 

prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umoţňovalo bezpečný 

pohyb fyzických osob s pohybovým postiţením, jakoţ i se zrakovým 

postiţením.  

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

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 

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

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

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 

podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 

během provádění prací je dodrţuje.  

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

stav pracovišť a dopravních komunikací.  

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

pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky 

zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umoţněn bezpečný pohyb po 

této ploše.  

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

na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdrţujících se 

na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.  

9.2.6.1.2 Zařízení pro rozvod energie  

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navrţena, 

provedena a pouţívána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 

vzniku poţáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny 

před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 

dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat 

druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 

způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. 

Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 

zkontrolovány a viditelně označeny.  

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové 

poţadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve 

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

neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 

fyzické osoby zdrţující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, 

musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 

zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.  

Rozvod energie na staveništi bude zajištěn elektrickým rozvaděčem. V 

rozvaděči budou vedeny kabely v plastových chráničkách. Hlavní vypínač 

elektrické energie bude řádně označen nápisem a bude umístěn na rozvaděči. 

Vedení bude průběţně kontrolováno stavbyvedoucím a oprávněnou osobou. 

Při pozastavení a ukončení stavebních prací bude přívod energie vypnut. 

Stroje se nebudou pohybovat přes ochranné pásmo elektrického vedení.  

9.2.6.1.3 Poţadavky na venkovní pracoviště  

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce 

musí být pevná a stabilní s ohledem na:  

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

b) maximální zatíţení, které se můţe vyskytnout, a jeho rozloţení,  

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o 

sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se 

vyloučil neţádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části.  

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 

v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vţdy však po změně 

polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a 

pevnost.  

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

tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s poţadavky zvláštních 

právních předpisů a poţadavky na organizaci práce a pracovních postupů 

stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 

ohroţení fyzických osob, majetku nebo ţivotního prostředí.  

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohroţení 

ţivotů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě 

k ohroţení majetku nebo ţivotního prostředí vlivem nepříznivých 

povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo 

stroje, ţivelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 

Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická 

osoba pověřená zhotovitelem.  

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k 

ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o 

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

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při pouţívání a provozu strojů, 

zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 

technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana 

zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 

neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky 

nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém 

pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ 

nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 

první pomoci.  

9.2.6.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. BLIŢŠÍ MINIMÁLNÍ 

POŢADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 

PROVOZU A POUŢÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI  

9.2.6.2.1 Obecné poţadavky na obsluhu strojů  

1. Před pouţitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiţ jsou 

zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uloţení 

podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 

překáţek, umístění nadzemních vedení a překáţek.  

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 

pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo 

závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k pouţívání a 

zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.  

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstraţné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 

výstraţným signálem. Po výstraţném signálu uvádí obsluha stroj do chodu aţ 

tehdy, kdyţ všechny ohroţené fyzické osoby opustily ohroţený prostor; není-

li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroţený 

činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 

zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do 

provozu aţ po uplynutí doby postačující k opuštění ohroţeného prostoru 

všemi fyzickými osobami.  

4. Pokud je stroj pouţíván na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 

výstraţným světlem oranţové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 

předpisy.  

5. Při pouţití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 

postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních 

předpisů; dohled a podle okolností téţ bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, 

které při této činnosti uţívají jako osobní ochranný pracovní prostředek 



105 

  

výstraţný oděv s vysokou viditelností. Při označení překáţky provozu na 

pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů.  

6. Stroje, při jejichţ činnosti vznikají vibrace, lze pouţívat jen takovým 

způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení 

vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním 

vedení, zařízení, a podobně. Obsluha strojů, jako všichni pracovníci, bude 

seznámena s pravidly a podmínkami práce na staveništi. Bude proškolena s 

BOZP a seznámena s nutností nosit pomůcky BOZP jako je reflexní vesta a 

helma.  

Obsluha strojů je téţ povinna dohlíţet na technický stav stroje a v případě 

závady tuto závadu ohlásit. Obsluha stroje odpovídá za správné ustavení 

stroje a po ukončení práce umístí pod stroj nádobu na odchytávání 

provozních hmot.  

9.2.6.2.2 Stroje pro zemní práce  

1. Stroj pojíţdí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od 

okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho 

zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, 

stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací.  

9.2.6.2.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 

výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 

návodem k pouţívání zajistí.  

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 

a dostatečně únosném místě bez překáţek ztěţujících manipulaci a potřebnou 

vizuální kontrolu.  

9.2.6.2.4 Čerpadla směsi  

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační ţlaby a jiná zařízení pro 

dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 

přetíţení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu 

nebo konstrukčních částí stavby.  

2. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 

riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 

dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno.  

3. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd 

nevyţadující sloţité a opakované couvání vozidel.  

4. Při provozu čerpadel není dovoleno  

a) přehýbat hadice,  
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b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li 

pro to konstruovány,  

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 

hadice.  

9.2.6.2.5 Přeprava strojů  

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 

pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu 

k pouţívání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení 

uveden v návodu k pouţívání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 

bezpečnostním předpise.  

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na loţné ploše dopravního 

prostředku, jakoţ i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od 

taţného vozidla, musí být dodrţeny poţadavky zvláštního právního předpisu 

a dále uvedené bliţší poţadavky.  

3. Při přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na loţné ploše dopravního prostředku 

nezdrţují fyzické osoby, pokud není v návodech k pouţívání stanoveno jinak.  

4. Při přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 

zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle 

návodu k pouţívání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 

podélnému i bočnímu posuvu a proti převrţení, popřípadě na loţné ploše 

dopravního prostředku uloţena a upevněna samostatně.  

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 

pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti 

neţádoucímu pohybu.  

6. Při najíţdění stroje na loţnou plochu dopravního prostředku a sjíţdění z ní 

se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němţ 

by mohly být ohroţeny při pádu nebo převrţení stroje, přetrţení taţného lana 

nebo jiné nehodě.  

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vţdy mimo 

stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou 

dobu najíţdění a sjíţdění stroje.  

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, 

popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu 

k pouţívání.  

9. Přípojný stroj musí být při připojování k taţnému vozidlu bezpečně 

zabrţděn a mechanicky zajištěn proti neţádoucímu pohybu. Při připojování 

přípojného stroje, jehoţ maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, 

se smí najíţdět přípojným strojem na taţné vozidlo, pokud jsou provedena 

opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny.  
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10. Řidič taţného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umoţní 

fyzické osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné 

manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náleţitě poučené 

navádějící fyzické osoby. Po dorazu je taţné vozidlo zabrţděno.  

9.2.7 Nařízení vlády č. 362/2005 SB. O BLIŢŠÍCH POŢADAVCÍCH 

NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO 

DO HLOUBKY  

9.2.7.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. DALŠÍ POŢADAVKY NA 

ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, 

KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE 

VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ 

PROVOZ A POUŢÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH 

A NAD VOLNOU HLOUBKOU  

9.2.7.1.1 Pouţívání ţebříků  

1. Ţebřík můţe být pouţit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy pouţití 

jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika 

opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve 

výškách, pouţití takových prostředků neumoţňují. Na ţebříku mohou být 

prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při pouţití ručního 

nářadí. Práce, při nichţ se pouţívá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 

například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na 

ţebříku nesmějí vykonávat.  

2. Při výstupu, sestupu a práci na ţebříku musí být zaměstnanec obrácen 

obličejem k ţebříku a v kaţdém okamţiku musí mít moţnost bezpečného 

uchopení a spolehlivou oporu.  

3. Po ţebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 

kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.  

4. Po ţebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně 

více neţ jedna osoba.  

5. Ţebřík nesmí být pouţíván jako přechodový můstek s výjimkou případů, 

kdy je k takovému pouţití výrobcem určen.  

6. Ţebříky pouţívané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem 

přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemţ tento přesah 

lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se 

vystupující (sestupující) zaměstnanec můţe spolehlivě přidrţet. Sklon ţebříku 

nesmí být menší neţ 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 

m a u paty ţebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 

alespoň 0,6 m.  
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7. Ţebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 

pouţití. Přenosný ţebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 

velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný 

ţebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových 

ţebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový ţebřík můţe být 

pouţíván pouze pro výstup a sestup.  

8. U přenosných ţebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním 

bočnic na horním nebo dolním konci pouţitím protiskluzových přípravků 

nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné ţebříky 

musí být uţívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému 

pohybu. Pojízdné ţebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 

zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné ţebříky o délce větší neţ 12 m 

nelze pouţívat.  

9. Na ţebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 

horního konce, za kterou se u ţebříku opěrného povaţuje vzdálenost chodidel 

nejméně 0,8 m, u dvojitého ţebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.  

10. Při práci na ţebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly 

ve výšce větší neţ 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prostředky.  

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek ţebříků v souladu s návodem 

na pouţívání.  

9.2.7.1.2 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu  

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloţeny, popřípadě 

skladovány ve výškách tak, ţe jsou po celou dobu uloţení zajištěny proti 

pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení.  

2. Pro upevnění nářadí, uloţení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) 

musí být pouţita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.  

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěţovat; hmotnost materiálu, 

pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce 

stanovenou v průvodní dokumentaci.  

9.2.7.1.3 Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí  

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichţ vzhledem k povaze práce hrozí 

riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohroţený prostor"), je nutné vţdy 

bezpečně zajistit.  

2. Pro bezpečné zajištění ohroţených prostorů se pouţije zejména  

a) vyloučení provozu,  

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 

výšce nebo pod místem práce ve výšce,  
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c) ohrazení ohroţených prostorů dvoutyčovým 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 

ohroţený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce 

nejméně 1,1 m, nebo  

d) dozor ohroţených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 

ohroţení.  

3. Ohroţený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

 b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  

Šířka ohroţeného prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 

hranou volného okraje pracoviště ve výšce.  

4. Při práci na plochách se sklonem větším neţ 25 stupňů od vodorovné 

roviny se šířka ohroţeného prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně 

se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu 

vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu.  

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, 

například na komínech, stoţárech, věţích, je ohroţeným prostorem pás o 

šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 6. Práce nad 

sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 

Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 

zaměstnanců na níţe poloţeném pracovišti.  

 

Případy, kdy se zpracovává plán BOZP 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na 1 osobu. 

U pracích se zvýšeným rizikem: Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do 

volné hloubky více neţ 10m. 

Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší neţ 5 m 

Práce spojené s montáţí těţkých betonových, kovových a dřevěných prvků 
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Všechny osoby pohybující se v prostoru na staveniště musí být proškoleny o 

bezpečnosti práce, pouţívání OOPP a pohybu po staveništi, a tuto skutečnost 

musí stvrdit svým podpisem v prezenci školení bezpečnosti. Prezence je 

uloţena ve stavebním deníku. Bez tohoto podpisu nesmí být na staveniště 

nikdo puštěn. Bezpečnost práce se v plném rozsahu musí řídit touto zprávou. 

Na příslušných místech stavby (na bráně plotu u vchodu, na buňce 

stavbyvedoucího) musí být vyvěšeno:  

oznámení o zahájení prací 

tabulky BOZP 

Stavba povolena 

Informační tabule – účel stavby, zhotovitel, investor, zahájení a 

ukončení. 

 

Na staveništi je přísně zakázáno: 

- Konzumace alkoholu 

- Konzumace psychotropních a omamných látek 

- Pohyb osob bez proškolení o BOZP  

- Pohyb osob pod vlivem alkoholu 

- Pohyb osob pod vlivem psychotropních a omamných látek 

- Pohyb dopravních prostředků, strojů, zvířat a osob bez povolení 

- Ohroţovat svou činností další osoby nebo majetek 

- Pouţívat pomůcky a stroje, které pracovníkovy nebyly určeny a na které 

nemá příslušné opatření 

- Dělat jinou činnost, neţ ke které byl pracovník určen 

- Pohybovat se v jiném prostoru neţ mu bylo určeno 

- Zdrţovat se v jiném prostoru neţ mu bylo určeno 

 

9.3 OOPP 

- Pracovní rukavice 

- Pracovní brýle 

- Pevná pracovní obuv 

- Lékárnička 

- Helma 

- Reflexní vesta 

- Jištění při práci ve výškách 

- Ušní ucpávky při práci v hluku 

  

Všechny osoby pohybující se v prostoru staveniště jsou povinny nosit OOPP! 
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9.4 Postup na staveništi řešící a specifikující jednotlivá 

opatření 

 

9.4.1 Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vjezdů a výjezdů ze 

staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 

 Staveniště bude ještě před zahájením všech prací oploceno ze severu, 

východu a západu plnostěnným oplocením ve výšce 2m. Na jiţní straně 

bude před zahájením prací, na ţádost vlastníka sousedního pozemku, 

vybudována ţelezobetonová stěna do výšky 3m. 

 U vjezdu na staveniště budou vyvěšeny varovné a výstraţné cedule 

zakazující vnik nepovolaných osob do prostoru staveniště. Vjezd bude 

opatřen uzamykatelnou bránou. 

 U vjezdu bude také vyvěšena kopie zprávy OIP. 

 Z důvodu malé plochy staveniště není moţné skladování zeminy, ta bude 

odvezena na skládku mimo staveniště. Ostatní materiál bude skladován na 

ploše staveniště, která jiţ před zahájením stavby byla vedena jako 

parkoviště. 

 

9.4.2 Zajištění osvětlení staveniště a pracoviště 

 Při sníţené viditelnosti (mlha, déšť) budou na staveništi rozmístěny zářivky. 

Viditelnost za sníţené viditelnosti musí být nejméně 20m.  

 S noční prací se na této stavbě neuvaţuje 

 

9.4.3 Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti 

jejich poškození 

 Je vymezeno ochranné pásmo pro manipulaci jeřábu s břemeny. Toto pásmo 

bude vyznačeno v situaci a jeřábník bude s touto situací seznámen. 

 

9.4.4 Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo poţáru 

 Na situaci bude zakresleno místo shromáţdění v případě vypuknutí poţáru. 

 Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s postupem v případě 

poţáru. Bude určeno, a na situaci zakresleno přesné rozmístění hasicích 

přístrojů. 

 

Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíţdění elektrického 

vedení a dalších médií, prozatimní rozvody elektřiny po staveništi, 

čerpání vody, noční osvětlení. 
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 S noční prací se na této stavbě neuvaţuje. 

 Staveništní komunikace bude vyhrazena pouze u etapy pilotáţe, poté bude 

staveništní komunikace zrušena. Nakládka a vykládka materiálu v dalších 

etapách bude z důvodu malého prostoru staveniště prováděna z přilehlé 

komunikace, která bude v tomto čase zcela uzavřena. 

 Nad pozemkem nebude vedeno ţádné elektrické vedení, vše bude vedeno po 

zemi a veškeré vedení bude opatřeno chráničkami. 

 

9.4.5 Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, 

nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatřené pro 

případ krizové situace. 

 Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

 Stavba se nenachází v blízkosti kolejí, ani u hlavního průtahu města, dá se 

tedy předpokládat, ţe nebude ohroţena otřesy od dopravy. 

 

9.4.6 Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, 

včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé 

a vodorovné dopravy osob a materiálu. 

 Materiál bude na stavbě přepravován pomocí věţového jeřábu.  

 Přeprava osob a menšího materiálu bude probíhat pomocí stavebního 

výtahu, který zhotoven po dokončení druhého patra objektu a bude kotven 

k okraji jiţ zhotovené části objektu. 

 

9.4.7 Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, 

zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy paţení, šířku 

výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, 

zabezpečení okolních staveb, sniţování a odvádění povrchové a 

podzemní vody. 

 Na stavbě se nebudou nacházet ţádné výkopy, u nichţ by mohlo dojít 

k zasypání osob. 

 Na stavbě se nevyskytuje spodní voda, která by mohla ovlivnit provádění 

stavby. 

 

9.4.8 Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních 

komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na 

způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým 

postiţením. 

 Staveniště bude oploceno plnostěnným oplocením do výšky 2m. 
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 Výkop při provádění přípojky kanalizace bude oplocen tak, aby nemohlo 

dojít k pádu osob do výkopu. 

 

9.4.9 Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové 

směsi, zajištění všech fyzických osob zdrţujících se na staveništi 

proti pádu do směsi, pohyb po výztuţi, přístup k místům 

betonáţe, předpokládané provedení bednění. 

 Na stavbě bude probíhat betonáţ ţelezobetonové stěny oddělující sousední 

pozemek.  

 Pro betonáţ bude pouţito rámové bednění značky Doka. Montáţ i demontáţ 

bednění bude probíhat dle návodu výrobce. 

 Bednění bude opatřeno pochozí bednící plošinou, na opačné straně 

protilehlým zábradlím, aby nemohlo dojít při betonáţi k pádu pracovníka na 

druhou stranu stěny. 

 Přeprava betonové směsi bude probíhat autodomíchávačem s čerpadlem. 

 Komunikace mezi obsluhou čerpadla a osobou ukládající směs bude 

zajištěna pomocí vysílaček. 

 

9.4.10 Postupy pro montáţní práce řešící bezpečnostní opatření při 

jednotlivých montáţních operacích a s tím spojených opatřeních 

pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na 

místo montáţe, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem 

montáţe, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a 

stabilizace. 

 V místě schodišťového prostoru bude vybudováno ochranné zábradlí výšky 

1 100 mm. Zbylé otvory v konstrukci stropu budou opatřeny poklopy, tak 

aby jimi bylo znemoţněno propadnutí.  

 Upevnění a seřízení vázacích prostředků musí být provedeno tak, aby 

upevnění a uvolnění mohlo být provedeno bezpečně. Vazačské práce bude 

provádět pouze osoba s platným vazačským průkazem. 

 Zamezit osobám pohybu pod zavěšeným břemenem (nevyţaduje-li to 

podmínka práce) v bezpečné vzdálenosti. Toto opatření se týká převáţně 

přepravy výztuţe a čerstvého bednění.   

9.4.11 Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu 

na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní 

konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací 

ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém 

zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro 

zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními 
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prostředky, pokud nebylo moţné přednostně uţít prostředků 

kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany. 

 Při práci na stropní konstrukci bude vybudované souvislé ochranné zábradlí 

výšky 1 100 mm. 

9.4.12 Zajištění dalších poţadavků na bezpečnost práce, zejména 

dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění 

pracoviště z hlediska poţadavků při práci ve výšce, opatření 

vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím pouţitým pro 

jednotlivé práce, pouţití strojů. 

 Důrazně dbát na zákaz pouţívání tvárnic a dalších předmětů (palet, beden, 

atd.) ke zvyšování místa na práci. 

 Při výstupu a sestupu po ţebříku musí být osoba obrácena obličejem 

k ţebříku a mít moţnost bezpečného a spolehlivého úchopu. 

 Po ţebříku nesmí naráz vystupovat více neţ jedna osoba, tato osoba můţe 

vynášet břemeno do hmotnosti 15 kg. 

 Pod prostory, kde probíhá práce ve výškách, bude po dobu této práce 

vyloučen provoz. 
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10.1 Úvod 

Zelená fasáda je vyuţívána jiţ velmi dlouhou dobu. Nejprve se fasády domů 

nechávaly zarůst popínavými rostlinami, které měly hlavně estetické vyuţití. 

V dnešní době je moţností mnohem více a i vyuţití zelené fasády je mnohem 

rozmanitější. 

10.2 Zelená fasáda firmy LIKOS 

Firma LIKOS přišla se zcela novým návrhem zelené fasády. Tato zelená fasáda se 

dá aplikovat jak na klasické zděné budovy, kdy je ukotvena přímo do fasády, tak 

na lehké konstrukční systémy, kdy je vystavěna na samonosném roštu. Ve fasádě 

je rozmístěn závlahový systém s čerpadlem, které zajišťuje cirkulaci vody a není 

nutné v průměrně suchých měsících dodávat do fasády vodu novou. 

Zelenou fasádu je moţno kombinovat také se zelenou střechou a kořenovou 

čističkou, čímţ je moţno vyuţívat přebytečnou nashromáţděnou vodu zpět do 

oběhu budovy a vyuţít ji například na splachování WC. 

10.3 Výhody  

Mezi výhody patří jak estetická stránka, coţ znamená více zeleně v zastavěných 

částech měst a průmyslových areálech, tak třeba schopnost fasády pohltit hluk a 

prach z okolí. Je tedy vhodná jako fasáda domů, které se nachází přímo u rušných, 

prašných ulic nebo v průmyslových areálech, kde je hustá nákladní doprava. 

Výhodou je také schopnost fasády, třeba v kombinaci se zelenou střechou, 

izolovat částečně stavbu. Budova tedy nemá v zimě příliš velké náklady na 

vytápění a naopak, v létě nedochází k přehřívání budov. V neposlední řadě je 

výhodou snadná montáţ tohoto systému a dále jednoduchost výměny jednotlivých 

truhlíků s rostlinami. 

10.4 Nevýhody  

Nevýhodou je vysoká pořizovací cena, coţ se však kompenzuje při niţší spotřebě 

energií na vytápění a chlazení budovy. 
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10.5  Postup montáţe fasády kotvené do zdiva 
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Obrázek č. 39 – 44 – Postup montáže fasády kotvené do zdiva 
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10.6 Postup montáţe pro samonosnou fasádu 
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Obrázek č. 45 – 50 – Postup montáže pro samonosnou fasádu 
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10.7 Ekonomický přehled 

Varianta ocel Cena Kč/m2 

Přímo kotvená fasáda 9 500,- 

Samostatně stojící fasáda 14 500,- 

Varianta nerez Cena Kč/m2 

Přímo kotvená fasáda 12 500,- 

Samostatně stojící fasáda 17 500,- 

 

10.8 Výpočet fasády pro Bytový dům Lanškroun 

Zelenou fasádu budeme umísťovat na východní stranu budovy, která sousedí 

přímo s hlavní ulicí. 

Plocha fasády: 127 m
2
 

Cena fasády: varianta ocel   127 x 9 500 = 1 206 500 Kč 

   varianta nerez  127 x 12 500 = 1 587 500 Kč 

Náklady na levnější variantu zelené fasády v provedení ocel bude 1 206 500 Kč. 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala stavebně technologickým projektem pro 

novostavbu Bytového domu v Lanškrouně. 

V rámci diplomové práce jsem se pokusila vytvořit finanční a časový plán pro 

celou stavbu a podrobněji rozpracovala časový i finanční plán pro hlavní stavební 

objekt SO 02. Pro výstavbu tohoto objektu jsem navrhla strojní sestavu a věnovala jsem 

se především organizaci výstavby, jejíţ součástí jsou výkresy zařízení staveniště.  

Podrobněji jsem řešila speciální zakládání stavby – CFA piloty v 

technologickém předpisu se schématem pojezdů vrtné soupravy a kontrolním 

zkušebním plánu.  

Z důvodu nadměrné hlučnosti z východní strany jsem navrhla řešení zelené 

fasády, která funguje i jako zvuková izolace. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit stavebně technologický projekt 

tak, aby bylo zajištěno kvalitní, nezávadné a ekonomické provedení stavby.  

Podkladem pro zpracování mé práce byla pouţita projektová dokumentace 

poskytnutá firmou CS STAVEBNÍ HOLDING, a.s., odborná literatura a platná 

legislativa. 
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P1 Situace 
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