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Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt pro nově 

budovaný pavilon operačních sálů a sterilizace v areálu nemocnice Teplice. Nově 

budovaný pavilon se ke konci stavebních prací propojí se stávajícím pavilonem F. 

Stavební pozemek, na kterém se vybuduje nový pavilon, je v současné době volný, 

provizorně vyuţívaný jako odstavná plocha pro automobily zaměstnanců.   

Textová část diplomové práce obsahuje technickou zprávu stavebně 

technologického projektu, v ní jsou popsány základní informace o objektu a skutečnosti 

převzaté z projektové dokumentace, které byly při návrhu příslušných technologií 

výstavby stěţejní. V dalších částech je podrobně řešeno zařízení staveniště, které jsem 

se snaţil navrhnout co nejekonomičtěji, a tak, aby výstavba nového pavilonu probíhala 

s co nejmenšími riziky. Dále je řešena doprava hlavních pouţitých materiálů i strojů  

a návrh strojní sestavy. V rámci stavebně technologického projektu jsem řešil 

technologický předpis pro monolitický ţelezobetonový skelet a technologický předpis 

pro vrtané piloty. V návaznosti na tyto dva technologické předpisy jsou vyhotoveny 

kontrolní a zkušební plány. Jelikoţ v diplomové práci zpracovávám dva technologické 

předpisy a s tím související dva kontrolní a zkušební plány, některé pasáţe příslušných 

kapitol se proto částečně překrývají. Nedílnou součástí kaţdé stavby a mé práce je také 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany ţivotního prostředí. V rámci 

specializace z oblasti řízení stavební zakázky jsem vypracoval smlouvu o dílo.  

Textovou část doplňují přílohy. Vypracovány jsou dva výkresy zařízení 

staveniště. Kapitolu strojní sestavy doplňují výkresy průkazu únosnosti zvedacích 

mechanismů a průkaz dosahu autočerpadla. Pro kapitolu doprava materiálů jsou pak 

vyhotoveny doplňující výkresy dopravních tras a dopravních vztahů v okolí staveniště. 

V rámci jiného zadání je vypracován poloţkový rozpočet pro hrubou stavbu, od kterého 

se odvíjí časový harmonogram hlavního stavebního objektu. 

V diplomové práci jsem se více zaměřil na provádění hrubé stavby, zejména na 

monolitické konstrukce. Toto téma mě osobně zajímá a chtěl jsem tak zdokonalit své 

dosud získané znalosti v oblasti návrhu potřebných strojů, pouţitých materiálů  

a pracovních postupů. 
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1.1 Obecné informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské 

zdravotní a.s. Nemocnice Teplice o. z.  

Místo stavby:  

     Areál nemocnice Teplice 

Duchcovská 53, 415 29 Teplice 

Katastrální území Teplice [766003] 

Parcelní číslo 3456/1 

Vlastník, provozovatel: 

Krajská zdravotní a. s. 

Sociální péče 3316/12A 

401 13 Ústí nad Labem  

Projektant: 

     ATELIER PENTA, v. o. s.  

Mrštíkova 12  

586 01 Jihlava  

zastoupená ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. – 

jednatelem 

 

1.1.2 Rozdělení stavby na stavební objekty 

SO 01 Pavilon operačních sálů a sterilizace 

SO 02 Stavební úpravy v pavilonu F 

SO 03 Komunikace a chodníky 

SO 04 Kanalizace 

SO 05 Vodovod 

SO 06 Sadové úpravy 

SO 07 Areálové rozvody NN 

SO 08 Venkovní osvětlení 

SO 09 Areálové rozvody slaboproudů 

SO 10 Lékařská technologie 

SO 11 Čistá vestavba 
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1.1.3 Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je umístěn v areálu nemocnice Teplice na adrese  

Duchcovská 53, 415 29 Teplice. Pozemky v areálu nemocnice Teplice jsou určeny jako 

plochy občanské vybavenosti – zdravotnictví. Pozemek je součástí areálu nemocnice, 

v současné době je volný, provizorně vyuţívaný jako odstavná plocha dočasně upravena 

zapanelováním. Zbývající část pozemku je ozeleněna. Na řešeném pozemku dojde 

v rámci přípravných prací k pokácení všech stromů a keřů. Stavební pozemek je 

přístupný po vnitroareálové komunikaci nebo stávajícími branami z ulice Anglické. Pro 

potřeby stavby bude vyuţit výhradně přístup z jiţní strany, z ulice Anglické. Stavební 

pozemek je téměř rovinatý, svahovaný k severovýchodní části areálu. Pozemek se 

nenachází v památkově chráněném a záplavovém území a není kulturní památkou. 

1.2 Charakteristika hlavního stavebního objektu SO 01 

1.2.1 Účel objektu 

Účelem projektu je stavba pro zdravotnické účely. Jedná se o novostavbu. 

V objektu se budou nacházet 4 operační sály s příslušným zázemím, komplex centrální 

sterilizace pro mytí a přípravu materiálu a 6 lůţek v jednom pooperačním pokoji. Dále 

zde budou umístěny komunikační prostory, šatny a sklady včetně administrativy. 

1.2.2 Prostorové údaje 

Zastavěná plocha    1 662,0 m
2
 

Obestavěný prostor    15 356,0 m
3
 

1.2.3 Architektonické a urbanistické řešení stavby 

Urbanistické řešeni je určeno pavilónovým systémem nemocnice. Při nutnosti 

doplnění areálu nemocnice velmi specializovaným provozem operačních sálu  

a sterilizace je jediným řešením přístavba nového objektu ve volném prostoru v jiţní 

části areálu. V tomto případě byla přístavba nového pavilonu operačních sálů řešena 

jako samostatný objekt s moţností nástavby jednoho podlaţí. 

Z architektonického hlediska je objekt operačních sálů a sterilizace řešen 

jednoduchým kvádrovým tvarem s plochou střechou. Vnější výraz objektu je 

minimalisticky svázaný s provozně dispozičním řešením. Tvaroslovné prvky jsou 

zvoleny na základě funkcionalistických principů. Fasáda objektu se skládá převáţně 

z kontaktního zateplovacího systému se světlou silikonovou omítkou mezi okny 

vyplněnou fasádními panely ţluté barvy. Spojovací krček mezi budovami se skládá 
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z prosklené fasády s čirými a smaltovanými skly umístěnými na hliníkové nosné 

konstrukci. 

1.2.4 Stavebně konstrukční a technické řešení 

Nově budovaný objekt je obdélníkového tvaru a je rozdělen na tři nezávislé 

dilatační celky. Projektová nula je v úrovni 0,000 = 247,360 m. n. m. Konstrukčně se 

jedná o samostatně stojícího dvoupodlaţní monolitický ţelezobetonový skelet. 

Zemní práce 

Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit všechny podzemní inţenýrské sítě. Před 

zahájením zemních prací bude v místě stavby provedeno sejmutí ornice o kubatuře  

250 m
3
. Ornice o kubatuře 100 m

3 
bude ponechána na staveništi v deponii v násypu  

o maximální výšce 1,5 m. Ze staveniště budou také odstraněny keře a stromy. Dle 

geologického průzkumu nebyla v místě základové spáry objevena hladina podzemní 

vody. Zemní práce budou dále provedeny v rozsahu výkopů stavební jámy po hrubou 

pláň, zhotovení pilotovací roviny, rýh pro základové pasy, dokopání stavební jámy, 

úpravy základové spáry a obsypů objektu. Svahy hlavní stavební jámy budou se 

sklonem v poměru 1 : 1. Násypy je zapotřebí provádět po vrstvách o tloušťce přibliţně 

150 mm a jednotlivé vrstvy náleţitě zhutnit. Okolo objektu bude dle projektu elektra do 

výkopu vkládán zemnící pásek. Pracovní prostor pro navazující stavební práce je 

minimálně 0,8 m široký. 

Základové konstrukce včetně hydroizolace 

Zaloţení objektu je na vrtaných paţených pilotách vetknutých nebo opřených do 

skalního podloţí. Průměr pilot je 1 020 a 630 mm. Piloty budou realizovány ze 

zhutněné pilotovací roviny. Přes hlavy pilot je poloţena základová deska o tl. 250 mm. 

Beton základové desky je navrhnut z betonu C 25/30 – XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 – S3. 

Výztuţ ţelezobetonový konstrukcí je z oceli tř. B500B 10 505 (R). Hydroizolace 

objektu je řešena pomocí dvojice modifikovaných SBS pásů umístněných na 

podkladním betonu. Podkladní beton bude penetrován. Nad hlavami pilot bude 

hydroizolační souvrství doplněno o krystalický hydroizolační nátěr. Jednotlivé 

hydroizolační pásy budou spojeny přesahem a nataveny pomocí plynového hořáku. Styk 

vodorovné hydroizolace se svislou je řešen zpětným spojem. Na svislé hydroizolaci 

bude v soklové části a v části podzemního koridoru umístěna tepelná hydroizolace 

z extrudovaného polystyrenu chráněná nopovou fólií. 
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Svislé nosné konstrukce 

Nosná konstrukce objektu se skládá z ţelezobetonových sloupů čtvercových  

o rozměrech 400 x 400 mm, oblých sloupů o průměru 400 m a stěn s různou šířkou. 

Sloupy jsou navrhnuty z betonu C 30/37 – XC1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3. Stěny jsou 

navrhnuty z betonu C 25/30 – XC1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3. Výztuţ ţelezobetonový 

konstrukcí je z oceli tř. B500B 10 505 (R). Ve spojovacím krčku jsou ţelezobetonové 

desky podporované ocelovými sloupy TR 127/6. Ocelové sloupy musí být dodatečně 

chráněny proti působení poţáru pomocí segmentovaných rohoţí. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce mají proměnlivou tloušťku, nejčastěji však 280 mm. Stropní 

konstrukce jsou navrhnuty z betonu C 25/30 – XC1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3. Výztuţ 

ţelezobetonový konstrukcí je z oceli tř. B500B 10 505 (R). Stropní konstrukce 

v dilatační části A musí být z důvodu eliminace účinků smršťování betonována po 

částech. Po uplynutí dostatečného odstupu, projektem uvaţováno 90 dnů, můţe být 

smršťovací spára o tloušťce 800 mm dobetonována. Navrţená schodiště jsou 

monolitická ţelezobetonová. 

Zastřešení 

Zastřešení objektu je navrţeno jako střecha plochá, jednoplášťová, lemovaná 

ţelezobetonovými atikami. Střecha je sloţena z parotěsné zábrany, spádových klínů 

z minerální vlny, dvojice desek z minerální vlny o celkové tloušťce 300 mm a dvojice 

hydroizolačních modifikovaných SBS pásů lepených za studena. Vrchní vrstvu 

hydroizolačního souvrství je moţno plnoplošně natavit. 

Svislé konstrukce zděné 

Vnitřní nenosné dělící příčky a obvodové vyzdívky jsou navrhnuty z keramických 

děrovaných tvárnic vyzdívaných na maltu. Veškeré vyzdívané konstrukce jsou 

provedeny dodatečně a nemají ţádný vliv na nosnou funkci ţelezobetonového skeletu. 

Pro spoje mezi jednotlivými stěnami a stěnami betonovými se pouţijí ocelové nerezové 

kotvy. Nadpraţí ve stěnách je řešeno typovými překlady daného výrobce. 

Podlahy a dlaţby 

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrţeny jako povlakové krytiny na bázi PVC, 

polyuretanové stěrky, betonové nátěry, lité teraco a keramické dlaţby. Povlaková 

krytina musí mít povrchovou úpravu PUR, zvyšující mechanickou a chemickou 

odolnost vůči desinfekčním prostředkům pouţívaných ve zdravotnictví. V prostoru 

ambulancí bude provedena elektrostatická vodivá povlaková krytina. Pod povlakovou 
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krytinou bude podkladní samonivelační potěr. V prostorách se zvýšenou vzdušnou 

vlhkostí bude pod keramickou dlaţbu provedena tekutá hydroizolační stěrka. Skladba 

všech konstrukcí se skládá z tepelné izolace EPS o tloušťce 150 mm, separační PE fólie 

a podkladního plovoucího samonivelačního potěru na bázi cementu, na který přijde 

finální povrchová úprava dle dané skladby. Přechody mezi jednotlivými druhy 

podlahových krytin jsou řešeny přechodovými zaoblenými lištami přišroubovanými 

k podkladu. 

Omítky, keramické obklady, fasády 

Ve všech řešených prostorech vyjma čistých prostor, kde se povrch stěn skládá 

z kovových sendvičových příček, jsou omítky navrţeny jako vápenocementové jádrové 

a vápenné štukové omítky, a to včetně stěn nad úrovní podhledů. Na omítky budou 

provedeny finální výmalby. Nové malby budou vhodné pro místnosti se středním 

nárokem na mechanickou odolnost a omyvatelnost. Nátěry budou provedeny disperzní 

omyvatelnou, vysoce krycí barvou. Keramické obklady budou provedeny do výšky 

podhledu, ve vybraných místnostech do výšky 2 100 mm, za umyvadly do výšky  

1 500 mm, dle legendy místností. Dilatační spáry budou spárovány hmotou na bázi 

silikonu. V prostorách se zvýšenou vzdušnou vlhkostí bude pod keramický obklad 

provedena tekutá hydroizolační stěrka. Venkovní omítka, fasáda se skládá z kontaktního 

zateplovacího systému ETICS s izolací z kamenné minerální vlny plnoplošně přilepené 

a kotvené šroubovacími hmoţdinkami. Fasáda na spojovacím krčku a vybraných 

částech na hlavním objektu je tvořena prosklenou fasádou s čirými a smaltovanými 

skly. Nosná konstrukce prosklené fasády je tvořena hliníkovými sloupky a příčlemi. 

Podhledy 

Ve většině místností jsou navrţeny demontovatelné rastrové podhledy.  

V podruţných provozech bez nutnosti přístupu do podhledového prostoru budou 

provedeny hladké sádrokartonové podhledy. Demontovatelné rastrové podhledy budou 

provedeny jako minerální podhledy ze skelných vláken. V zázemí operačních sálů  

a v operačních sálech jsou navrţeny podhledy kovové. 

Ostatní konstrukce, práce a kompletace stavební části 

Popis a řešení ostatních konstrukcí a prací PSV je součástí dílčích, samostatných částí 

projektové dokumentace. Jedná se zejména o práce truhlářské, zámečnické, klempířské 

a instalace vnitřního vodovodu, kanalizace, vytápění, elektra, vzduchotechniky atd.   
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1.3 Charakteristika ostatních stavebních objektů 

1.3.1 SO 02 Stavební úpravy v pavilonu F 

Stávající objekt F má pět nadzemních a jedno podzemní podlaţí. Nový objekt 

SO 01 se po vybudování na pavilon F napojí v úrovni 1PP technickým koridorem  

a v úrovni 1NP a 2NP komunikačně. V 1PP, 1NP a 2NP proběhnou dispoziční úpravy  

a úpravy obvodového pláště stávajícího objektu. V podlaţích 1PP aţ 4NP dochází ke 

zvětšení výtahové šachty, provedení nové stěny výtahové šachty včetně zásahu do 

stropní konstrukce těchto podlaţí. Zásah v objektu F je řešen samostatnou dokumentací. 

1.3.2 SO 03 Komunikace a chodníky 

V tomto objektu je nově navrţeno 3 913 m
2 

komunikací a chodníků, z toho je  

1 577 m
2
 asfaltových vozovek, 1 748 m

2
 vozovek ze zámkové dlaţby, 259 m

2
 chodníků 

ze zámkové dlaţby, 59 m
2
 okapových chodníků z velkoplošné betonové dlaţby  

a 270 m
2
 ploch z valounů. Dále je navrţena samostatná parkovací plocha pro 67 

osobních automobilů. Toto parkoviště je určeno pouze pro zaměstnance nemocnice  

s vyloučením přístupu veřejnosti. Napojení parkovacích ploch na vozovky a chodníky je 

bezbariérové. 

1.3.3 SO 04 Kanalizace 

V tomto objektu je navrţena oddílná areálová kanalizace v celkové délce 289 m, 

z toho z potrubí PP300 v délce 58,75 m a z potrubí PP250 v délce 230,25 m. Nově je 

navrţeno 13 kusů revizních šachet, z toho 1 kus je rekonstruovaný. Napojení jednotné 

areálové kanalizace je do jednotné areálové kanalizace DN300 severovýchodně od 

navrhované výstavby s odtokem na městskou ČOV. 

1.3.4 SO 05 Vodovod 

Nově je navrţeno 162,65 m areálového vodovodu z potrubí PE250/22,7 mm 

PE100 SDR11 a 16,35 m přípojky vody z potrubí PE90/8,2 mm PE100 SDR11. Nový 

areálový vodovod je dělen na dva úseky v délkách 122,30 m a 40,35 m. 

1.3.5 SO 06 Sadové úpravy 

Sadové úpravy řeší bezprostřední okolí výstavby o ploše aţ 4 855 m
2
. Ze severní 

a západní strany nové budovy jsou navrţené výsadby stínomilných keřů a trvalek. 

Výsadby listnatých a jehličnatých stromů jsou navrţeny v blízkosti parkovacích stání na 
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východní a západní straně území. Řešené území je na jiţní straně ukončené zdí. Ta je 

navrţena k ozelenění popínavou dřevinou. 

1.3.6 SO 07 Areálové rozvody NN 

Stavební objekt rozvodů NN řeší přípojku NN pro nový pavilon operačních sálů, 

přípojku NN pro vjezdové závory a přeloţku stávajících rozvodů NN. Provozní napětí 

pro nově budované rozvody NN je 3 x 230/400V. Celková délka nově navrţených 

rozvodů je 356 m. 

1.3.7 SO 08 Venkovní osvětlení 

Stavební objekt číslo 08 řeší nové rozvody VO v prostoru podél nových 

komunikací u západní a jiţní fasády nově budovaného pavilonu operačních sálů a dále 

nové rozvody VO podél nového parkoviště v celkové délce 418 m. 

1.3.8 SO 09 Areálové rozvody slaboproudů 

Pro ovládání vjezdových bran, pro napojení kamery u vjezdu, datovou přípojku  

z hlavní serverovny a trasu pro síť EPS ústředen jsou navrţeny nové rozvody 

slaboproudů v celkové délce 153 m. 

1.3.9 SO 10 Lékařská technologie 

Vybavení objektu lékařskými technologiemi je řešeno v samostatné projektové  

a dodavatelské dokumentaci. V 1NP je situováno technické zázemí budovy, skladové 

prostory a zázemí personálu centrální sterilizace a operačních sálů. Lékařské pokoje, 

pracovny, šatny a skladové prostory jsou vybaveny standardním nábytkem a mobiliářem 

dle daného účelu. V 2NP bude umístěna centrální sterilizace, centrální operační sály se 

zázemím. Centrální sterilizace je provozně rozdělena na nečistou část, vlastní sterilizaci 

a čistou část. 

1.3.10 SO 11 Čistá vestavba 

Stavební objekt čistá vestavba řeší vestavbu čtyř operačních sálů včetně jejího 

zázemí a obkladu stěn čisté části sterilizace. Vestavba se skládá z kovových 

sendvičových příček tl. 110 mm a 150 mm. Konstrukce se skládá z kovového rastru, 

panelů a minerální vlny. Příčkové stěny splňují poţadavky na vzduchovou 

neprůzvučnost operačních sálů a mají navrţenou ochranu Pb vloţkou o tl. 1,0 mm proti 

ionizujícímu záření. Do příček vestaveb i přidruţených prostor budou osazovány 

kovové sendvičové dveře. Dveře vedoucí do sálů budou stíněné proti ionizujícímu 
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záření Pb vloţkou tl. 1,0 mm. V zázemí operačních sálů jsou navrţeny podhledy 

kovové. V operačních sálech je navrţený kovový podhled odhlučněný. Všechny kazety 

podhledu a kovové příčky v operačních sálech jsou vodivě pospojovány. Dalšími prvky 

čisté vestavby jsou komponenty operačního sálu, distribuce vzduchu, umělé osvětlení 

apod. Čistá vestavba je řešena v samostatné projektové dokumentaci. 

1.4 Zásady organizace výstavby 

1.4.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro zařízení staveniště budou pouţity následující energie: elektřina: napojeno na 

stávající pilíř u objektu F, kanalizace: napojení do šachty v severní části staveniště  

a vodovod: napojení v šachtě ve východní části staveniště. 

1.4.2 Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude řešeno vhodnou skladbou plochy staveniště. 

Odvodnění bude provedeno v počátku prací tak, aby nebyly ohroţeny stávající objekty. 

1.4.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na ulici Anglickou, kde jiţ dnes existují dva vjezdy do 

areálu nemocnice. Tyto vjezdy budou během výstavby vyuţity. Staveniště bude výlučně 

napojeno na areálové rozvody nemocnice. 

1.4.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provoz sousedních pavilonů nebude zásadně dotčen. Během výstavby dojde ke 

zhoršení hlukových poměrů a v letním období i vyšší prašnosti. Minimalizace těchto 

negativních vlivů lze částečně dosáhnout provozními opatřeními během stavby  

a způsobem výstavby. Jedná se především o zkrápění otevřených ploch během 

výstavby, minimalizace volných skládek, vozovky staveniště budou tvořeny štěrkovým 

povrchem nebo panely, při výstavbě objektu bude pouţit věţový jeřáb, který je niţším 

zdrojem hluku neţ mobilní stavební technika a příjezd vozidel stavby bude důsledně  

z jiţní strany. 

1.4.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice  

a kácení dřevin 

Pro vyklizení staveniště objektu operačních sálů bude třeba pouze odstranit 

poloţené silniční panely, které mohou slouţit jako vnitrostaveništní komunikace. 

Součástí realizace bude i kácení zeleně v místě a nejbliţším okolí stavby. 
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1.4.6 Maximální zábory pro staveniště 

Pro potřeby stavby nejsou třeba dočasné ani trvalé zábory. 

1.4.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich 

likvidace 

Všechny druhy odpadů budou v co nejvyšším mnoţství tříděny a odváţeny 

zvlášť specializovanou firmou nebo zhotovitelem. 

1.4.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Plán organizace předpokládá prvotně výstavbu části technické infrastruktury, 

podloţí pro budoucí komunikace a chodníky a aţ poté výstavbu objektu operačních sálů 

včetně návazné rekonstrukce výtahu v pavilonu F. Po dokončení těchto prací bude 

následně pokračovat výstavba venkovních objektů včetně terénních úprav, parkovišť  

a chodníků. Všechna zemina ze stavební jámy se odveze pryč ze staveniště.  

Na staveništi se pouze ponechá část ornice, která bude slouţit pro terénní úpravy 

v závěru stavby. 

1.4.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při nakládání s odpady se řídíme zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou  

č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. 

1.4.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni  

o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí v úvahu. Tato opatření 

musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí pouţívat předepsané 

ochranné pomůcky. Na staveništi musí být udrţován pořádek a čistota. Musí být dbáno 

ochrany proti poţáru a protipoţární pomůcky se musí udrţovat v pohotovosti. Práce na 

el. zařízení smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Od veřejného 

provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Práce na stavbě musí být 

prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro 

jednotlivé činnosti. Před zahájením prací na staveništi je povinností zadavatele stavby 

zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi dle § 15 zákona 309/2006 Sb. Činnost a 

povinnosti koordinátora stavby se řídí § 18 zákona 309/2006 Sb. a prováděcím 

předpisem. 
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1.4.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nevyvolá potřeby úprav pro bezbariérovost sousedních staveb. Výstavba 

nemá vliv na stávající provoz, pouze při rekonstrukci výtahu v pavilonu F bude provoz 

nahrazovat druhý lůţkový výtah. 

1.4.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nepočítá se. Pro stavbu budou pouţity nově budované staveništní komunikace, 

stavba bude vyuţívat stávající vjezdy z ulice Anglické. 

1.4.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Koncept výstavby počítá s výstavbou nového objektu, který je chodbou 

napojený na stávající pavilon F. Napojení je provedeno v sousedství stávajícího 

schodiště, propojení je vedeno ve dvou výškových úrovních, 1NP a 2NP, chodbou pro 

dopravu pacientů a na úrovni 1PP technickým kanálem, který vychází z prostorů 

strojoven 1PP pavilonu F a je veden do podzemí nového objektu, kde je ukončen. 

Vlastní výstavba nebude mít výrazný vliv na provoz pavilonu F. V závěrečné fázi dojde 

k probourání a propojení stávajících místností pro zřízení chodby. Při probourání  

a úpravě bude nutno provést dočasné sádrokartonové konstrukce pro oddělení od 

provozu pavilonu. Pracovní doba bude výhradně od 7.00 do 15.30 hodin. 

1.4.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení: 3 /2019 

Předpokládaný termín dokončení: do dvou let od zahájení 

 

[Informace v této kapitole jsou převzaty ze souhrnné technické zprávy k projektu 

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a. s. Nemocnice 

Teplice o. z.] 

1.5 Popis jednotlivých kapitol stavebně technologického projektu 

1.5.1 Zpráva zařízení staveniště 

Zpráva zařízení staveniště popisuje řešení staveniště pro etapu hrubé stavby. 

V úvodu jsou popsány obecné informace, koncept návrhu, doprava na a po staveništi  

i vedení technické infrastruktury. V další části jsou řešeny objekty zařízení staveniště 

v návaznosti na počet pracovníků, výpočty energií, nákladů na zařízení staveniště  
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a stanovení orientačních lhůt pro budování a likvidaci objektů ZS v návaznosti na 

časový harmonogram. V poslední řadě je popsána základní koncepce řešení bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci na staveništi a vliv výstavby na ţivotní prostředí. K zprávě 

zařízení staveniště byly vypracovány 2 výkresy zařízení staveniště, a to jeden pro zemní 

práce – pilotovací rovinu a druhý pro hrubou vrchní stavbu. 

1.5.2 Řešení širších dopravních vztahů 

Kapitola širších dopravních vztahů řeší dopravu hlavních pouţitých materiálů na 

staveniště. Jedná se o beton, bednění, výztuţ a ostatní pouţitý stavební materiál. Tato 

kapitola dále řeší dopravu věţového jeřábu, autojeřábu, vrtné soupravy a trasu pro 

odvoz zeminy na skládku. V rámci dopravy se řeší vybrané body zájmu, které by mohly 

představovat určité riziko při převozu materiálu a strojů. V příloze B. 4 Dopravní trasy 

jsou znázorněny jednotlivé trasy a jejich body zájmu. 

1.5.3 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 

V této kapitole jsou navrhnuty a popsány hlavní stroje a mechanismy, které 

budou slouţit k výstavbě nového pavilonu. Je zde navrhnuta mechanizace pro zemní 

práce a pro zhotovení monolitické ţelezobetonové konstrukce. V návaznosti na tuto 

kapitolu jsou vyhotoveny přílohy B. 3.1 Průkaz únosnosti zvedacích mechanismů, 

B. 3.2 Průkaz dosahu autočerpadla a B. 10 Časový plán nasazení hlavních stavebních 

strojů. 

1.5.4 Technologický předpis pro monolitický železobetonový skelet 

Technologický předpis pro monolitický ţelezobetonový skelet popisuje postup 

prací na konkrétní stavbě nového pavilonu v nemocnici v Teplicích. Obsahem 

technologického předpisu je deset bodů. Jsou jimi obecné informace, připravenost  

a převzetí pracoviště, materiál, doprava a skladování, pracovní podmínky, pracovní 

postup, personální obsazení, stroje, nářadí a pracovní pomůcky, jakost a kontrola 

kvality, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vliv na ţivotní prostředí i nakládáním 

s odpady. Výčet literatury pouţité pro vyhotovení technologického předpisu je 

v seznamu pouţitých zdrojů na konci této diplomové práce. 

1.5.5 Technologický předpis pro vrtané piloty 

Podobně jako předchozí kapitola tento technologický předpis popisuje postup 

prací na realizaci vrtaných pilot v nemocnici v Teplicích. Obsahem technologického 
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předpisu je deset bodů shodných s body v technologickém předpisu pro monolitický 

ţelezobetonový skelet. 

1.5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešena formou plánu BOZP. Plán BOZP 

je nutno vytvořit pokud se na staveništi vyskytují práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohroţení ţivota dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

(novela č. 136/2016 Sb.), konkrétně bodu 11. – práce spojené s montáţí a demontáţí 

těţkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro 

trvalé zabudování do staveb a bodu 5. – práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do 

volné hloubky více neţ 10 m. Další podmínky pro zpracování plánu jsou dány v zákoně 

č. 309/2006 Sb. § 15 (novela č. 88/2016 Sb.). Postupy a řešení jednotlivých 

bezpečnostních opatření při práci na staveništi jsou řešeny výpisem rizik a k nim se 

vztahujícím bezpečnostním opatřením. 

1.5.7 Ochrana životního prostředí 

Kapitola ochrany ţivotního prostředí řeší ochranu proti hluku, zamezení šíření 

nečistot na příjezdové komunikace a mimo staveniště, preventivní opatření proti 

znečišťování dešťové kanalizace a vodních toků i prevenci proti znečištění ovzduší. 

Dále je zde řešen předpokládaný vznik odpadů a způsob jeho třídění a likvidace. 

1.5.8 Smlouva o dílo 

V této kapitole je vyhotovený vzor smlouvy o dílo mezi zhotovitelem, fiktivní 

firmou Dombarak s. r. o., a objednatelem Krajskou zdravotní a. s. Smlouva o dílo je 

sepsána v souladu s § 2586 a dle dalších ustanovení občanského zákoníku  

č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění. Předmětem smlouvy je zhotovení díla s názvem 

„Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a. s. Nemocnice Teplice 

o. z.“ 

1.5.9 Kontrolní a zkušební plán pro monolitický železobetonový skelet 

Řešení kvalitativních a kvantitativních poţadavků na konstrukce vyhotovené dle 

technologického předpisu jsou řešeny v kontrolním a zkušebním plánu pro monolitický 

ţelezobetonový skelet. Tato kapitola se skládá z popisu jednotlivých kontrol a vzoru 

tabulky. 
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1.5.10 Kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty 

Řešení kvalitativních a kvantitativních poţadavků na konstrukce vyhotovené dle 

technologického předpisu jsou řešeny v kontrolním a zkušebním plánu pro vrtané 

piloty. Podobně jako předchozí kapitola se tato kapitola skládá z popisu jednotlivých 

kontrol a vzoru tabulky. 

1.5.11 Položkový rozpočet hrubé stavby s výkazem výměr  

Kapitola poloţkového rozpočtu slouţí pro přiblíţení informací ohledně 

zhotoveného rozpočtu, který je součástí přílohy B. 7 Poloţkový rozpočet pro hrubou 

stavbu. 

1.5.12 Časový plán hrubé stavby 

V kapitole časového plánu se objasňují skutečnosti ohledně vyhotoveného 

časového harmonogramu pro hrubou stavbu, který je součástí přílohy B. 11 Časový 

harmonogram pro hrubou stavbu objektu SO 01. V návaznosti na časový harmonogram 

je vytvoř graf počtu pracovníků v daných měsících. Graf je obsahem přílohy B. 12 

Bilance pracovníků. 
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2.1 Obecné informace o stavbě 

2.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské 

zdravotní a.s. Nemocnice Teplice o. z.  

Místo stavby:  

     Areál nemocnice Teplice 

Duchcovská 53, 415 29 Teplice 

Katastrální území Teplice [766003] 

Parcelní číslo 3456/1 

Vlastník, provozovatel: 

Krajská zdravotní a. s. 

Sociální péče 3316/12A 

401 13 Ústí nad Labem  

Projektant: 

     ATELIER PENTA, v. o. s.  

Mrštíkova 12  

586 01 Jihlava  

zastoupená ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. – 

jednatelem 

2.2 Obecné informace o zařízení staveniště 

Areál staveniště se nachází v jihozápadní části nemocničního areálu Teplice. 

Vlastníkem všech dotčených pozemků je Krajská zdravotní a. s. Prostor staveniště bude 

napojen na ulici Anglickou, kde jiţ dnes existují dva vjezdy do areálu nemocnice. Tyto 

vjezdy budou během výstavby vyuţity. Dostatečné plochy v jiţní části areálu 

nemocnice umoţňují rozvinutí staveniště po obvodu stavby hlavního objektu operačních 

sálů a následně i při výstavbě parkoviště a dalších stavebních objektů. Dotčená plocha 

staveniště je téměř rovinatá, svahovaná k severovýchodní části areálu. Jiţní část 

staveniště je ohraničena stávajícím oplocením s dvěma vjezdy. Na toto oplocení bude ze 

západní a východní části navazovat mobilní oplocení. Z ostatních stran staveniště 

ohraničují stávající budovy nemocnice. Na místě staveniště se nacházejí betonové 

panely, které slouţili jako provizorní parkoviště pro zaměstnance nemocnice.  
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Tyto panely budou vyuţity pro staveništní komunikace. Část plochy navazující na 

panely je ze zpevněné šterko-drtě. Zbylá plocha staveniště je zatravněna. 

 

Obr. 1 Současná situace v místě staveniště [1] 

 

Při předání staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem dojde také k předání 

výškových a směrových geodetických bodů. 

2.3 Zdroje a vedení technické infrastruktury 

Napojení jak budovaného objektu, tak i dočasných objektů zařízení staveniště 

bude výlučně na areálové rozvody nemocnice. Při předání staveniště dojde k předání 

vytyčených podzemních, pozemních i nadzemních sítí. Dojde také k předání přípojných 

míst pro potřeby staveniště. Přípojné místo pro elektrickou energii bude v severní části 

staveniště na stávající pilíř u objektu F. Umístí se zde hlavní staveništní rozvaděč 

s elektroměrem. Od hlavního staveniště povedou dva základní rozvody elektrické 

energie, a to pro věţový jeřáb a pro vedlejší staveništní rozvaděče. 

 

Obr. 2 Staveništní rozvaděč [2] 
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Rozvody elektrické energie budou vedeny v ohebné dvouplášťové chráničce, 

která kabel chrání proti mechanickému poškození. 

 

Obr. 3 Flexibilní dvouplášťová kabelová ochrana [3] 

 

Napojení sanitárních kontejnerů na jednotnou areálovou kanalizaci bude 

provedeno v severovýchodní části staveniště. Dočasná vodovodní přípojka pro zařízení 

staveniště bude provedena v šachtě ve východní části staveniště. Přípojka bude 

vybavena vodoměrnou sestavou.  

2.4 Doprava po staveništi 

Příjezd ke staveništi je moţný pouze ulicí Anglickou, která lemuje jiţní část 

nemocničního areálu. Vjezd zabezpečují dva stávající vjezdy, z nichţ východní vjezd je 

hlavní. Západní vjezd bude vyuţit primárně při výjezdu nákladních automobilů s návěsy 

a při vjezdu a výjezdu autočerpadel. Vozidla se po staveništi mohou pohybovat pouze 

rychlostí maximálně 10 km/h. Staveništní komunikace je tvořena betonovými panely  

a zpevněnou štěrko-drtí. Skladba panelové staveništní komunikace se skládá 

z podkladní geotextílie, hrubého kameniva frakce 32/64 o tloušťce 180 mm, dále 

z kameniva frakce 16/32 o tloušťce 50 mm a betonového panelu o tloušťce 150 mm. 

Staveništní komunikace ze zpevněné štěrko-drtě se skládá z podkladní geotextílie, 

hrubého kameniva frakce 32/64 o tloušťce 180 mm a z kameniva frakce 16/32  

o tloušťce 200 mm. Stupeň zhutnění staveništní komunikace je popsán ve schématickém 

řezu obsaţeném ve výkresech zařízení staveniště. Staveništní komunikace z velké části 

kopíruje budoucí tvar přilehlého parkoviště, a proto bude podkladní vrstva staveništní 

komunikace v budoucnu vyuţita jako podkladní vrstva parkoviště a přilehlých 

areálových komunikací. Dopravní značení v okolí staveniště je v příloze B. 5 Dopravní 

vztahy v okolí staveniště. 

2.4.1 Vertikální doprava 

Základním strojem pro vertikální dopravu je věţový jeřáb Liebherr 180 EC-H 10 

Litronic s vyloţením 60 m, které pokryje velkou část staveniště. Pomocí jeřábu bude 
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docházet k manipulaci s výztuţí, bedněním, paletovaným materiálem a k betonáţi 

pomocí bádie. Pro dopravu drobného materiálu a nářadí bude vyuţit stavební vrátek 

Camac P300. Při výstavbě věţového jeřábu bude vyuţit autojeřáb Liebherr LTM 1200. 

Pro dopravu mobilních kontejnerů se pouţije hydraulická ruka Palfinger PK 32080 C. 

Posouzení únosnosti strojů pro vertikální dopravu je v příloze B. 3 Průkaz únosnosti 

zvedacích mechanismů. Při betonáţi vodorovných konstrukcí bude betonová směs 

dopravována autočerpadlem Schwing S 52 SX. 

2.4.2 Horizontální doprava 

Při etapě hrubé spodní stavby zajistí vnitrostaveništní dopravu především 

nákladní automobil MAN TGS 37.480 BB 8x4 Euro 6. Nákladní automobil bude 

odváţet zeminu a dováţet potřebný sypký materiál. Části věţového jeřábu, mobilní 

buňky, výztuţ, bednění a ostatní stavební materiál bude dopravován tahačem  

DAF XF105.460 ATE s valníkovým návěsem. Čerstvá betonová směs bude 

dopravována autodomíchávači Schwing Stetter C3. 

2.5 Návrh zařízení staveniště 

Staveniště bude částečně oploceno stávajícím oplocením, respektive zděným 

plotem o výšce 2,2 m. Dle výkresů zařízení staveniště je na daných místech zapotřebí 

zhotovit mobilní oplocení. Mobilní oplocení bude typu SP 41 o výšce 2 m. Oplocení 

bude provedeno před zahájením stavebních prací. Ve východní části staveniště pak bude 

umístěn mobilní kontejner PC-1, který bude slouţit jako zázemí ostrahy, respektive 

vrátného, který bude kontrolovat oprávněnost vstupu či vjezdu na staveniště.  

Při sníţených podmínkách viditelnosti a v nočních hodinách budou dané části staveniště 

osvětleny venkovními LED reflektory Ecolite. 

Plochy staveniště jsou tvořeny betonovými panely, případně zhutněným štěrkem 

a zelenou zatravněnou plochou. Podélný sklon panelů bude maximálně 8 %, příčný pak 

2 %. Při etapě zemních prací bude docházet k znečišťování staveništních komunikací. 

Aby nedocházelo i k znečištění přilehlých veřejných komunikací, vozidla budou 

zásadně vyjíţdět východní branou, u které bude umístěna vodní tlaková myčka na 

oplach vozidel. Vsakování sráţkové a technologické vody pouţité při oplachování, 

kropení a jiné stavební činnosti bude probíhat v celé ploše staveniště díky dané skladbě 

staveništní komunikace a téměř rovné zelené ploše. Při nechtěném znečištěním veřejné 

komunikace nebo při čištění staveništní komunikace z panelů bude vyuţit smykem 

řízený nakladač Locust 903, který bude vybaven zametacím zařízením Kovaco. 
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Skladovací plochy pro pouţitý materiál jsou situovány po obvodu budovaného 

objektu v dosahu věţového jeřábu. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné  

a zpevněné. Povrch skladovací plochy je tvořen betonovými panely. Podmínky ohledně 

skladování jsou blíţe popsány v kapitole č. 8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

Ve východní části staveniště se bude nacházet deponie pro uloţení části ornice, která 

bude slouţit pro sadové úpravy ve finální fázi výstavby nového pavilonu. Sociální  

a hygienické zázemí staveniště bude umístěno ve východní části staveniště dle výkresu 

zařízení staveniště. Budou zde umístěny obytné a sanitární kontejnery, dále sklady, 

kancelář a zasedací místnost. Počet mobilních kontejnerů se bude v průběhu stavebních 

etap měnit na základě počtu pracovníků. Kontejnery budou na místo umístěny pomocí 

hydraulické ruky Palfinger PK 32080 C. 

2.6 Objekty zařízení staveniště 

2.6.1 Oplocení  

Část staveniště bude oplocena mobilním oplocením typu SP 41 o výšce 2,0 m. 

Mobilní oplocení je z plných plechových tabulí, které částečně ochraňují okolí před 

nepříznivými vlivy, jako je hluk a prach. 

 

 

Obr. 4 Mobilní oplocení typu SP 41 [4] 

 

Šířka:      2 350 mm 

Výška:     2 000 mm 

Hmotnost:     28 kg 

Průměr trubky:    40 mm 

Výplň:     Pozinkovaný trapézový plech o tl. 0,5 mm 

Kotvení:    Betonové patky 
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2.6.2 Sociální zařízení staveniště 

Šatna pro pracovníky 

Zázemní pracovníků bude zajištěno obytnými kontejnery typu PC – 1 od firmy 

Pegas container s. r. o. Z grafu denní bilance pracovníků vychází jejich maximální počet 

na 26. Z tohoto důvodu jsou navrhnuty 3 obytné kontejnery typu PC – 1. Jeden obytný 

kontejner pak bude slouţit jako zázemí pro ostrahu staveniště. 

 

 

Obr. 5 Obytný kontejner PC – 1 [5] 

 

Šířka:      2 438 mm 

Délka:      6 058 mm 

Výška:     2 820 mm 

Hmotnost:     2 300 kg 

Plastové okno:   1 800/1 200 mm 

Dveře:     875/2 000 mm 

Elektroinstalace: 2x zářivka 36 W, 1x elektrický přímotop 2 kW,  

3 ks zásuvka, 1 ks vypínač 

Rám:      Svařovaná ocelová konstrukce 

Podlaha:     PVC 1,5 mm umístěno na dřevotřískovou desku 

Zatíţení podlahy:    Maximálně 2 500 N/m2 

Stěny:     Profilový plech 0,55 mm s vloţenou izolací 

Střecha:    Profilový plech 0,75 mm s vloţenou izolací 
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Kancelář a šatna pro vedení stavby 

Jako šatna pro stavbyvedoucího a mistry bude slouţit jeden obytný kontejner 

typu PC – 2 od firmy Pegas container s. r. o. 

 

 

Obr. 6 Obytný kontejner PC – 2 [6] 

 

Šířka:      2 438 mm 

Délka:      6 058 mm 

Výška:     2 820 mm 

Hmotnost:     2 300 kg 

Plastové okno:   1 800/1 200 mm 

Dveře:     2x 875/2 000 mm 

Elektroinstalace: 2x zářivka 36 W, 1x elektrický přímotop 2 kW,  

3 ks zásuvka, 1 ks vypínač 

Rám:      Svařovaná ocelová konstrukce 

Podlaha:     PVC 1,5 mm umístěno na dřevotřískovou desku 

Zatíţení podlahy:    Maximálně 2 500 N/m2 

Stěny:     Profilový plech 0,55 mm s vloţenou izolací 

Střecha:    Profilový plech 0,75 mm s vloţenou izolací 
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Zasedací místnost 

Pro zasedání při kontrolních dnech a dalších jednáních bude připraven obytný 

kontejner typu PC – 4 od firmy Pegas container s. r. o. 

 

 

Obr. 7 Obytný kontejner PC – 4 [7] 

 

Šířka:      2 438 mm 

Délka:      6 058 mm 

Výška:     2 820 mm 

Hmotnost:     2 300 kg 

Plastové okno:   2x 900/1 200 mm 

Dveře:     1x 875/2 000 mm 

Elektroinstalace: 2x zářivka 36 W, 1x elektrický přímotop 2 kW,  

3 ks zásuvka, 1 ks vypínač 

Rám:      Svařovaná ocelová konstrukce 

Podlaha:     PVC 1,5 mm umístěno na dřevotřískovou desku 

Zatíţení podlahy:    Maximálně 2 500 N/m2 

Stěny:     Profilový plech 0,55 mm s vloţenou izolací 

Střecha:    Profilový plech 0,75 mm s vloţenou izolací 
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2.6.3 Hygienická zařízení staveniště 

Při návrhu hygienického zařízení se musí brát v úvahu počet pracovníků a dbát 

na nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (novela č. 246/2018 Sb.), kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci. Z grafu denní bilance pracovníků vychází maximální počet 

pracovníků na 26. Nařízení vlády udává, ţe při znečištění kůţe zaměstnance a jeho 

pracovního oděvu vzniklého při práci, je zapotřebí mít jedno umyvadlo pro 10 lidí  

a jednu sprchu pro 15 lidí. Dále je zde uvedeno, ţe je zapotřebí mít minimálně 2 sedadla 

pro 11 aţ 50 muţů a 1 sedadlo pro 10 a méně ţen. Sanitární kontejner typu  

PC – 8 má 6 umyvadel, 2 WC a 2 sprchy, tudíţ hygienickým podmínkám vyhovuje.  

Pro vedení stavby bude k dispozici sanitární kontejner typu PC – 9. 

 

 

Obr. 8 Sanitární kontejner PC – 8 [8] 

 

Šířka:      2 438 mm 

Délka:      6 058 mm 

Výška:     2 820 mm 

Hmotnost:     2 500 kg 

Plastové okno:   3x 600/400 mm 

Dveře:     2x 875/2 000 mm 

Elektroinstalace: 2x zářivka 36 W, 2x elektrický přímotop 1+2 kW,  

1x boiler 2 kW, 8 ks zásuvka, 2 ks vypínač 

Rám:      Svařovaná ocelová konstrukce 

Podlaha:     PVC 1,5 mm umístěno na dřevotřískovou desku 

Stěny:     Profilový plech 0,55 mm s vloţenou izolací 

Střecha:    Profilový plech 0,75 mm s vloţenou izolací 
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Obr. 9 Sanitární kontejner PC – 9 [9] 

 

Šířka:      2 438 mm 

Délka:      3 000 mm 

Výška:     2 820 mm 

Hmotnost:     1 500 kg 

Plastové okno:   2x 600/400 mm 

Dveře:     1x 875/2 000 mm, 1x 625/2 000 mm 

Elektroinstalace: 2x zářivka 36W, 2x elektrický přímotop 0,5+2 kW,  

1x boiler 2 kW, 5 ks zásuvka, 2 ks vypínač 

Rám:      Svařovaná ocelová konstrukce 

Podlaha:     PVC 1,5 mm umístěno na dřevotřískovou desku 

Stěny:     Profilový plech 0,55 mm s vloţenou izolací 

Střecha:    Profilový plech 0,75 mm s vloţenou izolací 

2.6.4 Skladovací kontejner 

Pracovní nářadí a materiál, který je nutno chránit před nepříznivými 

klimatickými vlivy, bude uskladněn ve standartním skladovacím kontejneru C20 od 

firmy Pegas container s. r. o. Druhým kontejnerem je sklad s dvojitou podlahou. Dvojitá 

podlaha, respektive dno, nám zajišťuje, ţe v případě neţádoucího úniku kapalin se 

zabrání jejímu šíření uvnitř skladu. Dvojité dno se skládá z vrchního mříţového roštu  

a spodní nepropustné záchytné vany z odolného polyetylenu.  

 

Šířka:      2 438 mm 

Délka:      6 058 mm 

Výška:     2 591 mm 
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Hmotnost:     2 250 kg 

Nosnost:    28 260 kg 

2.6.5 Tlakový vodní čistič Nilfisk P 160.2-15 X-TRA 

U etapy hrubé spodní stavby bude u východní brány umístěn tlakový vodní 

čistič, pomocí kterého bude docházet k omývání znečištěných nákladních automobilů 

odváţejících zeminu. 

 

Obr. 10 Tlakový vodní čistič Nilfisk P 160.2-15 X-TRA [10] 

 

Příkon:    3,3 kW 

Maximální tlak:   160 bar 

Průtok vody:    aţ 650 l/h 

Délka hadice:    15 m 

2.6.6 Odlučovač lehkých kapalin GSOL-2/10 

Znečištěná voda z omytých nákladních automobilů bude odváděna ţlabem do 

kanalizační vpusti a do odlučovače lehkých kapalin GSOL-2/10. Potrubí z výstupu bude 

napojeno na nově budovanou přípojku dešťové kanalizace, která bude před etapou 

zemních prací hlavního objektu SO 01 jiţ realizována a plně funkční. 

 

Obr. 11 Odlučovač lehkých kapalin GSOL-2/10 [11] 
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Délka:     1 660 mm 

Šířka:     700 mm 

Výška:     1 260 mm 

Maximální průtok:   10 l/s 

Hmotnost:    250 kg 

 

2.6.7 Kontejnery na tříděný odpad 

Na stavbě budou tříděny komunální odpady, stavební odpady, odpady 

z provozních kapalin a odpady z obalení stavebních materiálů. Všechny odpady budou 

tříděny a odváţeny zvlášť firmou Marius Pedersen a. s. Pro zjednodušení třídění budou 

na staveništi umístěny barevně odlišené kontejnery pro tříděný odpad. Na stavební 

odpad bude na staveništi vyhrazen ocelový kontejner na suť. V případě většího 

mnoţství vzniklých odpadů bude firmou Marius Pedersen a. s. přistaven další kontejner. 

 

Obr. 12 Kontejnery na tříděný odpad [12] 

 

Materiál:     Vysoko-hustotní polyetylen 

Šířka:      1 075 mm 

Délka:      1 375 mm 

Výška:     1 470 mm 

Nosnost:     503 kg 

Hmotnost:     65 kg 

 

 

Obr. 13 Kontejner na suť [13] 
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Materiál:     Ocel 

Šířka:     2 000 mm 

Délka:      3 800 mm 

Výška:     580 mm 

2.6.8 Osvětlení staveniště 

Staveniště bude z důvodu bezpečnosti osvětleno dvojicí LED reflektorů Ecolite. 

Jeden reflektor bude umístěn u západní brány na věţovém jeřábu. Druhý reflektor bude 

umístěn u východní brány na obytném kontejneru, který slouţí jako zázemí pro ostrahu 

staveniště. Pro práci za sníţených podmínek viditelnosti nebo práci uvnitř budovy 

budou v skladovém kontejneru uskladněny LED reflektory s trojnohým stativem. Příkon 

venkovních reflektorů je 2x100 W + 30 W za kaţdý reflektor na stativu. 

 

Obr. 14 LED reflektory Ecolite [14] 

2.7 Výpočet spotřeby elektrické energie 

Stavební stroj Mnoţství Příkon [kW] Celkový příkon [kW] 

Liebherr 180 EC-H 10 Litronic 1 37 37 

Ponorný vibrátor 1 0,49 0,49 

Svářečka 1 3,0 3,0 

Úhlová bruska 2 2,2 4,4 

Příklepová vrtačka 1 0,8 0,8 

Okruţní pila 2 1,2 2,4 

Tlakový vodní čistič 1 3,3 3,3 

Stavební vrátek 1 1,25 1,25 

Celkem P1=52,64 

Vnitřní prostory ZS Mnoţství Příkon [kW] Celkový příkon [kW] 

Šatna, vytápění 3+1 2 8 

Kancelář, vytápění 1 2 2 
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Zasedací místnost, vytápění 1 2 2 

Sanita 1, vytápění 1 1+2 3 

Sanita 1, ohřev vody 1 2 2 

Sanita 2, vytápění 1 0,5+2 2,5 

Sanita 2, ohřev vody 1 2 2 

Celkem P2a=21,5 

Vnitřní osvětlení Mnoţství Příkon [kW] Celkový příkon [kW] 

Mobilní kontejnery 16 0,036 P2b=0,576 

Vnější osvětlení Mnoţství Příkon [kW] Celkový příkon [kW] 

Osvětlení staveniště vnější 2 0,1 0,2 

Osvětlení staveniště vnější 10 0,03 0,3 

Celkem P3=0,5 

Tab. 1 Spotřeba elektrické energie 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

S= 1,1*((0,5*P1+0,8*P2a+0,8*P2b+1*P3)
2
+(0,7*P1)

2
)
1/2

 [kW] 

S= 1,1*((0,5*52,64+0,8*21,5+0,8*0,576+1*0,5)
2
+(0,7*52,64)

2
)
1/2

= 63,54 kW 

1,1- koeficient ztráty ve vedení  

0,5 a 0,7- koeficient současnosti elektromotorů  

0,8- koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0- koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

Nutný příkon přípojky elektrické energie je 63,54 kW. 

2.8 Výpočet spotřeby vody 

Provozní účely MJ Mnoţství Střední norma Potřeba vody [l] 

Ošetřování betonu m
2
 1 600 10 16 000 

Hygienické potřeby Pracovník 26 40 1 040 

Sprchování Pracovník 26 45 1 170 

Celkem 18 210 

Tab. 2 Spotřeba vody 

 

Spotřeba vody: 

Qn= (ΣPn*kn)/(t*3600)= (A*1,6+B*2,7)/(t*3600) [l/s]  

Q= (16000*1,6+1040*2,7+1170*2,7)/(8*3600)= 1,1 l/s   
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Pn- potřeba vody v l/den  

Qn- spotřeba vody v l/s  

kn- koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu  

kn- pro ošetřování betonu = 1,6 

kn- pro hygienické potřeby = 2,7 

t- doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

Spotřeba vody je 1,1 l/s. 

 

Spotřeba vody [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 

Jmenovitá světlost [“] 1/2 ¾ 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 

Jmenovitá světlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 

Tab. 3 Dimenze přípojky vody 

 

Pro vypočítaný průtok navrhuji na stranu bezpečnou přípojku DN 40. 

2.9 Náklady na zařízení staveniště 

Náklady na zařízení staveniště jsou propočítány a srovnány s procentuálním 

vyjádřením z rozpočtu pro technologickou etapu hrubé stavby. Staveništní komunikace 

z betonových panelů jsou zahrnuty v rozpočtu v poloţce: rozebrání ploch komunikací 

ze silničních panelů a osazení silničních panelů. Zbývající staveništní komunikace ze 

štěrko-drti není rozpočtována, neboť je součástí stavebního objektu komunikace  

a chodníky. Cena za spotřebu elektrické energie a vody je orientační. Přesná cena se 

stanoví na základě vyúčtování. 

Prvek Počet MJ Cena MJ  

[Kč] 

Doba vyuţití    

[Měsíc] 

Cena celkem 

[Kč] 

Mobilní oplocení 80 m 60/m/měsíc 12 57 600 

Kancelář pro vedení 1 ks 3 500/měsíc 12 42 000 

Šatna pro dělníky 

a zázemí ostrahy 

2 ks 3 500/měsíc 2 14 000 

4 ks 3 500/měsíc 10 140 000 

Zasedací místnost 1 ks 3 500/měsíc 12 42 000 

Sanitární kontejner 1 1 ks 3 800/měsíc 12 45 600 

Sanitární kontejner 2 1 ks 3 200/měsíc 12 38 400 

Skladový kontejner  1 ks 2 500/měsíc 12 30 000 
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Skladový kontejner2  1 ks 3 500/měsíc 10 35 000 

Přístupové lešení 27 m
2
 60/m

2
 2 3 240 

Rozvaděč NN 3 ks 1 100/měsíc 2 6 600 

Rozvaděč NN 5 ks 1 100/měsíc 10 55 000 

Přípojka el. energie 196 m 700/m - 137 200 

Přípojka vody 86 m 1 800/m - 154 800 

Přípojka kanalizace 13 m 1 500/m - 19 500 

Odlučovač l. kapalin 1 ks 50 000 - 50 000 

Spotřeba el. energie 10 167 kWh 4,03/kWh 12 491 676 

Spotřeba vody 3 m
3
/den 85,8/m

3
 12 61 776 

Celkem 1 424 392 

Tab. 4 Náklady na zařízení staveniště 

 

Z propočtu předpokládaných nákladů na zařízení staveniště vychází cena 

zařízení staveniště na 1,42 mil Kč. Cena zařízení staveniště se můţe výrazně změnit, 

sníţit, na základě prostředků, objektů, které má zhotovitel ve vlastnictví. 

Vypočítané náklady na zařízení staveniště: 1 424 392 Kč 

Procentuální ocenění nákladů na zařízení staveniště (3 %): 1 364 655 Kč 

Procentuální ocenění nákladů na zařízení staveniště se pohybuje mezi 2 aţ 5 % 

z rozpočtové ceny. 

Prvek Počet MJ Cena MJ  

[Kč] 

Doba vyuţití    

[Měsíc] 

Cena celkem 

[Kč] 

Věţový jeřáb montáţ 100 000 - 100 000 

pronájem 114 000/měsíc 9 1 026 000 

demontáţ 100 000 - 100 000 

Tab. 5 Náklady na věţový jeřáb 

 

Náklady na věţový jeřáb nejsou započítány v nákladech na zařízení staveniště 

z důvodu jejich obsaţení v poloţce přesun hmot pro budovy monolitické. Náklad na 

montáţ a demontáţ věţového jeřábu jsem ocenil poloţkou vedlejších nákladů: Náklady 

spojené s dopravou a M+D jeřábu. 

Vypočítané náklady na věţový jeřáb: 1 026 000 Kč 

Náklady na věţový jeřáb z limitky strojů: 1 057 434 Kč  
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2.10 Orientační lhůty budování a likvidace objektů ZS 

Časový plán a lhůty pro budování a likvidaci objektů zařízení staveniště se 

stejně jako jeho náklady vztahují k etapě hrubé stavby. Předpokládá se, ţe při dalších 

etapách budou objekty z většiny stejné, v průběhu se budou měnit pouze jejich počty 

s ohledem na počet pracovníků a dokončenost objektu. 

Prvek Doba budování 

[Den] 

Datum začátku 

budování 

Datum likvidace 

(datum předání) 

Mobilní oplocení 2 4. 3. 2019 7. 2. 2020 

Kancelář pro vedení 1 5. 3. 2019 7. 2. 2020 

Šatna pro dělníky 

Šatna pro dělníky +2 

1 5. 3. 2019 7. 2. 2020 

1 30. 4. 2019 7. 2. 2020 

Zasedací místnost 1 5. 3. 2019 7. 2. 2020 

Sanitární kontejner 1 1 6. 3. 2019 7. 2. 2020 

Sanitární kontejner 2 1 6. 3. 2019 7. 2. 2020 

Skladový kontejner  1 5. 3. 2019 7. 2. 2020 

Skladový kontejner2  1 30. 4. 2019 7. 2. 2020 

Věţový jeřáb 2 30. 4. 2019 29. 1. 2020 

Přístupové lešení 1 2. 9. 2019 19. 10. 2019 

Rozvaděč NN 1 4. 3. 2019 7. 2. 2020 

Přípojka el. energie 2 4. 3. 2019 7. 2. 2020 

Přípojka vody 1 5. 3. 2019 7. 2. 2020 

Přípojka kanalizace 2 5. 3. 2019 7. 2. 2020 

Odlučovač l. kapalin 2 5. 3. 2019 - 

Tab. 6 Orientační lhůty budování a likvidace objektů ZS 

 

2.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

Všechny stavební a montáţní práce budou probíhat dle platné legislativy. Kaţdá 

osoba, která bude pracovat na staveništi, musí být seznámena s řádem staveniště, musí 

být proškolena o BOZP a o pouţívání OOPP. Bezpečnost na staveništi se týká kaţdého, 

a proto kaţdý bude dbát na její dodrţování. Mezi základní legislativu, kterou se budou 

všichni řídit, patří: nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novela č. 136/2016 Sb.) o bliţších 

minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, dále 
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pak nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády  

č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Bezpečnostní řešení týkající se 

stavebních prací je uvedeno v plánu BOZP. Tento plán se bude vyuţívat jako hlavní 

prostředek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výstavbě nového pavilonu. 

2.11.1 Bezpečnostní značení 

Na příjezdových branách a oploceních, které lemují staveniště, budou umístěny 

informativní tabule o dodrţování bezpečnosti na staveništi. 

 

Obr. 15 Informativní tabule [15] 

 

2.12 Vliv výstavby na ţivotní prostředí 

Vliv výstavby na ţivotní prostředí je řešen v kapitole č. 9 Ochrana ţivotního 

prostředí. Všechny odpady budou tříděny a odváţeny zvlášť firmou  

Marius Pedersen a. s. Předpokládané vzniklé odpady: 

Název odpadu Zatřídění dle katalogu odpadů Kategorie odpadů 

Papírové odpady 20 01 01 – Papír a lepenka Ostatní  

Sklo 20 01 02 – Sklo Ostatní  

Směsný odpad 20 03 01 – Směsný komunální odpad Ostatní  

Plastové odpady 20 01 39 – Plasty Ostatní  
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Textilní odpady 20 01 11 – Textilní materiály Ostatní  

Biologický odpad 20 01 08 – Biologicky odpad Ostatní  

Beton 17 01 01 – Beton Ostatní 

Ocel 17 04 05 – Ţelezo a ocel Ostatní 

Zemina 17 05 04 – Zemina a kamení  Ostatní 

Cihly 17 01 02 – Cihly Ostatní 

Dřevo 17 02 01 – Dřevo Ostatní 

Plasty 17 02 03 – Plasty Ostatní 

Izolační materiály 17 06 04 – Izolační materiály Ostatní 

Stavební odpady 17 09 03 – Jiné stavební odpady  Nebezpečné 

Stavební odpady 17 09 04 – Jiné stavební odpady Ostatní 

Odpadní oleje 13 01 – Odpadní hydraulické oleje  Nebezpečné 

Odpadní oleje 13 02 – Odpadní motorové oleje Nebezpečné 

Motorová nafta 13 07 01 – Topný olej a nafta Nebezpečné 

Motorový benzín 13 07 02 – Motorový benzín Nebezpečné 

Papírové obaly 15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly Ostatní 

Plastové obaly 15 01 02 – Plastové obaly Ostatní 

Dřevěné obaly 15 01 03 – Dřevěné obaly Ostatní 

Tab. 7 Předpokládané vzniklé odpady 

 

Při nakládání s odpady se řídíme zákonem č. 185/2001 Sb. (novela č. 223/2015 

Sb. a 225/2017 Sb.), vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů, dále pak vyhláškou  

č. 383/2001 Sb. (novela č. 387/2016 Sb., 437/2016 Sb. a 83/2016 Sb.) o podrobnostech 

nakládání s odpady. 
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3.1 Obecné informace 

Řešená stavba se nachází v areálu nemocnice Teplice na adrese Duchcovská 53, 

415 29 Teplice. Prostor staveniště je umístěn v jihozápadní části nemocničního areálu. 

Vjezd na staveniště je umoţněn obousměrnou ulicí Anglická. Jednotlivé trasy pro 

dopravu jednotlivých materiálů a strojů včetně vyznačených zájmových bodů jsou 

řešeny v příloze B. 4 Dopravní trasy. Prostor a dopravní situace v okolí staveniště je pak 

řešena v příloze B. 5 Dopravní vztahy v okolí staveniště. Pro posouzení poloměrů 

otáčení budu předpokládat, ţe pro nákladní automobil je dovolený poloměr otáčení 9 m 

a pro tahač s návěsem dovolený poloměr otáčení 12 m. 

3.2 Dopravní trasy pro dodání jednotlivých materiálů 

3.2.1 Popis trasy pro dopravu betonu 

Doprava betonové směsi bude probíhat z 2,8 km vzdálené betonárny Cemex, 

která se nachází v Teplicích. Přeprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači 

Schwing Stetter C3. 

Zájmové body na trase pro dopravu betonu 

1a) Zájmový bod 1a: 15,5 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 16 Zájmový bod 1a [16] 
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1b) Zájmový bod 1b: 17,5 m, 11,5 m a 10,5 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 17 Zájmový bod 1b [16] 

 

1c) Zájmový bod 1c: 15,5 m, 15,5 m a 10,0 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 18 Zájmový bod 1c [16] 
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3.2.2 Popis trasy pro dopravu výztuže 

Betonářská výztuţ bude dodávána ze 47,8 km vzdálené armovny  

Prefa Ţatec s. r. o. Veškerá výztuţ včetně distančních podloţek bude dopravována 

nákladním automobilem DAF XF105.460 ATE s valníkovým návěsem. 

Zájmové body na trase pro dopravu výztuţe 

2a) Zájmový bod 2a: Podjezdná výška 4,5 m > Výška vozidla 3,9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 19 Zájmový bod 2a [16] 

 

2b) Zájmový bod 2b: 13,5 m > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 20  Zájmový bod 2b [16] 
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2c) Zájmový bod 2c: 12,5 m > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 21 Zájmový bod 2c [16] 

 

3.2.3 Popis trasy pro dopravu bednění 

Bednění bude na stavbu dopraveno z 82,7 km vzdáleného skladu Doka, který se 

nachází na okraji Prahy. Bednící dílce a ostatní potřebný materiál bude dopravován na 

nákladních automobilech DAF XF105.460 ATE s valníkovým návěsem. 

Zájmové body na trase pro dopravu výztuţe 

3a) Zájmový bod 3a: 14,5 m > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 22 Zájmový bod 3a [16] 
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3b) Zájmový bod 3b: 12,5 m, 19,5 m a 13,0 m > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 23 Zájmový bod 3b [16] 

 

3.2.4 Popis trasy pro dopravu ostatního stavebního materiálu 

Doprava zdících prvků a ostatního stavebního materiálu bude zajištěna ze  

1,7 km vzdálených stavebnin Dek. 

Zájmové body na trase pro dopravu ostatního stavebního materiálu 

4a) Zájmový bod 4a: 20,5 m, 22,5 m a 23,0 m > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 24 Zájmový bod 4a [16] 
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3.3 Dopravní trasy pro dopravu hlavních stavebních strojů 

3.3.1 Popis trasy pro dopravu věžového jeřábu 

Věţový jeřáb bude dopravován na návěsu typu valník z 91,1 km vzdálené 

půjčovny Kranimex, která se nachází v Praze. 

Zájmové body na trase pro dopravu věţového jeřábu 

5a) Zájmový bod 5a: Podjezdná výška 4,2 m > Výška vozidla 3,9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 25 Zájmový bod 5a [16] 

 

5b) Zájmový bod 5b: 25,5 m > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 26 Zájmový bod 5b [16] 
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3.3.2 Popis trasy pro dopravu autojeřábu 

Autojeřáb typu LTM 1200 od firmy Liebherr slouţící pro montáţ věţového 

jeřábu bude dopravován z 19,4 km vzdálené půjčovny Pavlíček. 

Zájmové body na trase pro dopravu autojeřábu 

6a) Zájmový bod 6a: 24,0 m, 16,5 m a 25,0 m > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 27 Zájmový bod 6a [16] 

 

6b) Zájmový bod 6b: 14,0 m, 14,5 m a 27,5 m > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 28 Zájmový bod 6b [16] 
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3.3.3 Popis trasy pro dopravu vrtné soupravy 

Vrtná souprava bude dopravována z firmy GKR Zakládání s. r. o., která se 

nachází v 53 km vzdálené Roudnici nad Labem. 

Zájmové body na trase pro dopravu vrtné soupravy 

7a) Zájmový bod 7a: 17,0 m, 12,5 m a 16,5 m > 12 m – Vyhovuje 

 

Obr. 29 Zájmový bod 7a [16] 

 

3.4 Zájmový bod společného vjezdu na staveniště 

8a) Zájmový bod 8a: 13,0 m, 13,5 m > 12 m a 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 30 Zájmový bod 8a [16] 
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3.5 Dopravní trasy pro odvoz zeminy na skládku 

3.5.1 Popis trasy pro odvoz zeminy na skládku 

Přebytečná zemina vzniklá při etapě zemních prací bude odváţena na skládku 

Marius Pedersen a. s., která se nachází v 7,4 km vzdálených Modlanech. 

Zájmové body na trase pro odvoz zemin na skládku 

9a) Zájmový bod 9a: Podjezdná výška 4,2 m > Výška vozidla 3,5 m – Vyhovuje 

 

Obr. 31 Zájmový bod 9a [16] 

 

9b) Zájmový bod 9b: 21,0 m, 19,5 m a 18,0 m > 9 m – Vyhovuje 

 

Obr. 32 Zájmový bod 9b [16] 
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4.1 Hlavní stavební stroje 

4.1.1 Věžový jeřáb Liebherr 180 EC-H 10 Litronic 

Věţový jeřáb patří mezi základní a nejdůleţitější pouţité stavební stroje. 

Navrhnut je věţový jeřáb Liebherr 180 EC-H 10 Litronic, který bude vypůjčen od firmy 

Kranimex. Vyloţení jeřábu je 60 m a na konci ramene uzvedne aţ 2,65 t. Poloha  

a dosah ramene věţového jeřábu je naznačena v příloze B. 2 Zařízení staveniště pro 

hrubou vrchní stavbu. Z časového hlediska bude na staveništi přítomen od prací na 

vyztuţování základové desky a základových pasů. Zaloţení jeřábu bude konzultováno  

a navrhnuto statikem. Posouzení věţového jeřábu je pak řešeno v příloze B. 3.1 Průkaz 

únosnosti zvedacích mechanismů. 

 

 

Obr. 33 Věţový jeřáb Liebherr 180 EC-H 10 Litronic [17] 

 

Vyloţení:     60 m 

Příkon:     37 kW 

Nejdelší díl:    13,5 m 

Nejtěţší díl:    8,4 t 

Výška jeřábu:    43,56 m 

Nosnost na konci výloţníku:  2 650 kg 
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4.1.2 Vrtná souprava Bauer BG 24H 

Vrtná souprava Bauer BG 24H bude slouţit k provádění vrtaných paţených 

základových pilot o průměru 1 020 a 630 mm. Hloubka pilot bude proměnná 

v závislosti na skalním podloţí, do kterého se piloty vetknou. Vrtná souprava bude 

dopravena pronajímatelem na přívěsu uzpůsobeným pro přepravu těţkých stavebních 

strojů.  

 

Obr. 34 Vrtná souprava Bauer BG 24H [18] 

 

Celková provozní výška:  21,83 m 

Provozní hmotnost:   83,7 t 

Akustický výkon:   113 dB 

Max. šířka piloty:   1 700 mm 

Max. šířka piloty s výpaţnicí: 1 400 mm 

Maximální hloubka piloty:  31, 4 m 
 

 

Obr. 35 Bauer BG 24H v akci [19] 
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4.1.3 Autojeřáb Liebherr LTM 1200 

Pro montáţ a demontáţ věţového jeřábu bude vyuţit autojeřáb Liebherr LTM 

1200. Autojeřáb bude vypůjčen od firmy Pavlíček. Posouzení jeřábu je řešeno v příloze 

B. 3.1 Průkaz únosnosti zvedacích mechanismů. 

 

Obr. 36 Autojeřáb Liebherr LTM 1200 [20] 

 

Vyloţení:     72 m 

Maximální nosnost:    200 t 

Minimální nosnost:   1,6 t 

Maximální rychlost:    80 km/hod 

Protiváha:     72,0 t 

4.1.4 Pásové rypadlo Caterpillar 324D 

Pásové rypadlo Caterpillar 324D bude hlavním stavebním strojem pro etapu 

výkopových prací. Pracovat bude zejména na výkopu hlavní stavební jámy a dílčích 

stavebních rýh. Rypadlo bude na stavbu dopraveno na přívěsu pro těţké stavební stroje. 

 

Obr. 37 Dosah rypadla Caterpillar 324D [21] 
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Obr. 38 Rozměry rypadla Caterpillar 324D [21] 

 

Výloţník s dosahem:    5,9 m 

Maximální dosah v úrovni terénu:  9,62 m 

Maximální hloubkový dosah:  6,29 m 

Maximální rychlost:    5,4 km/hod 

Provozní hmotnost:   27,4 t 

Síla lopaty:    160 kN 

Akustický výkon:   104 dB 

4.1.5 Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F 

Rýpadlo-nakladač bude slouţit k nakládání zeminy na nákladní automobil, při 

rozváţení a urovnávání podkladního štěrku staveništní komunikace, při hloubení rýhy 

pro dočasnou přípojku kanalizace a při etapě dokončovacích prací pro urovnávání  

a srovnávání zeminy. Multifunkčnost stroje zde také umoţňuje nasadit paletové vidle  

a rozváţet výztuţ pilot či paletovaný materiál na místa, kam nedosáhne věţový jeřáb. 

Rýpadlo-nakladač se na staveniště dopraví po vlastní ose bez pomoci jiného dopravního 

prostředku. 
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Obr. 39 Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F [22] 

 

Provozní hmotnost:   10,757 t 

Objem univerzální lopaty:  1,0 m
3 

Objem víceúčelové lopaty:  1,03 m
3 

Maximální rychlost:    40,0 km/hod 

Celková délka (přepravní):  5,744 m 

Celková výška (přepravní):  3,779 m 

Celková šířka:    2,352 m 

4.1.6 Smykem řízený nakladač Locust 903 

Jako pomocný stroj ke všestrannému uţití bude na staveništi umístěn smykem 

řízený nakladač Locust 903. Stroj můţe slouţit k přenášení zeminy, břemen a jako čistič 

znečištěných komunikací. Pro tuto potřebu bude vybaven přídavným zametacím 

zařízením Kovaco. 

 

Obr. 40 Smykem řízený nakladač Locust 903 [23] 
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Výška nakladače:    2,090 m 

Délka nakladače s lopatou:   3,385 m 

Šířka nakladače s lopatou:   1,880 m 

Objem lopaty:    0,43 m³ 

Provozní hmotnost:    3,5 t 

Nosnost:    0,97 t 

Maximální rychlost:    14,0 km/hod 

Akustický výkon:   101 dB 

4.1.7 Nákladní automobil MAN TGS 37.480 BB 8x4 Euro 6 

Třístranný sklápěč MAN TGS 37.480 BB 8x4 Euro 6 bude hlavním dopravním 

prostředkem pro odvoz zeminy ze staveniště, případně pro návoz různorodého 

stavebního materiálu. 

 

Obr. 41 Nákladní automobil MAN TGS 37.480 BB 8x4 Euro 6 [24] 

 

Vlastní hmotnost:   15 130 kg 

Celková hmotnost:   37 000 kg 

Nosnost:    21 870 kg 

Délka vozidla:    8 800 mm 

Šířka vozidla:    2 550 mm 

Výška vozidla:   3 500 mm 

Objem korby:    13,0 m³ 
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4.1.8 Autodomíchávač Schwing Stetter C3 

Autodomíchávače Schwing Stetter C3 budou přiváţet čerstvou betonovou směs 

z betonárny Cemex. Budou pouţity typy AM 9 C o jmenovitém objemu 9 m
3
. 

 

Obr. 42 Rozměry autodomíchávače Schwing Stetter C3 [25] 

 

Jmenovitý objem:    9 m
3
 

Geometrický objem:    15 810 l 

Průměr bubnu (A):    2 300 mm 

Výška násypky (B):    2 474 mm 

Průjezdná výška (C):    2 534 mm 

Výsypná výška (D):    1 089 mm 

4.1.9 Autočerpadlo Schwing S 52 SX 

Pro betonáţ zejména vodorovných konstrukcí bude pouţito autočerpadlo 

Schwing S 52 SX s horizontálním dosahem aţ 48,2 m. Posouzení dosahu autočerpadla 

vůči betonovaným konstrukcím je řešeno v příloze B. 3.2 Průkaz dosahu autočerpadla. 

 

Obr. 43 Autočerpadlo Schwing S 52 SX [26] 

 

Vertikální dosah:    52,0 m 

Horizontální dosah:    48,2 m 

Počet ramen:     5 

Délka koncové hadice:   4 m 

Pracovní rádius:    380° 

Dopravované mnoţství:   138 m
3
/h 
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4.1.10 Tahač DAF XF105.460 ATE s valníkovým návěsem 

Pro přepravu výztuţe, bednění, ostatních stavebních materiálů a částí věţového 

jeřábu bude vyuţit tahač DAF XF105.460 ATE s valníkovým návěsem a hydraulickou 

rukou Palfinger PK 32080 C. 

 

Obr. 44 Tahač DAF XF105.460 ATE s valníkovým návěsem [27] 

 

Hmotnost:     39,5 t 

Délka vozidla:    5 960 mm 

Šířka vozidla:    2 490 mm 

Výška vozidla:   3 900 mm 

Délka návěsu:    13 600 mm 

Šířka návěsu:    2 480 mm 

4.1.11 Badie na beton typ 1016 s výpustním rukávem 

Bádie bude vyuţita pro vnitro-staveništní dopravu betonu při betonáţi sloupů  

a stěn, v krajním případě tam, kde nedosáhne rameno autočerpadla. Bádie se 

vyprazdňuje pákovým mechanismem. 

 

Obr. 45 Badie na beton typ 1016 s výpustním rukávem [28] 

 

Objem:    1 000 l 

Nosnost:    2 400 kg 

Hmotnost:    240 kg 

Celková hmotnost:   2 640 kg 

74



4.1.12 Stavební vrátek Camac P300 

Vrátek bude umístěn na přístupovém lešení či atice a bude slouţit k vynášení 

nářadí a drobného stavebního materiálu. 

 

Obr. 46 Stavební vrátek Camac P300 [29] 

 

Příkon:    1,250 kW 

Nosnost:    300 kg 

Rychlost zdvihu:   21 m/min 

Délka:     30 m 

4.1.13 Vibrátor ponorný vysokofrekvenční Perles AV 425 

Ponorný vibrátor bude slouţit k hutnění čerstvé betonové směsi u vodorovných  

i svislých konstrukcí. 

 

Obr. 47 Vibrátor ponorný vysokofrekvenční Perles AV 425 [30] 

 

Průměr hlavice:    42 mm 

Hmotnost:    11 kg 

Příkon:    0,49 kW 

Hutnící výkon :   20 m
3
/hod 

Délka hřídele:    5 m 
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4.1.14 Svářečka Güde GE  

 

Obr. 48 Svářečka Güde GE [31] 

 

Napětí:     230 V 

Příkon:    3,0 kW  

Max. svářecí proud:    140 A  

Třída izolace:     H 

Elektrody:    2-32 mm 

Hmotnost:     14 kg 

4.1.15 Bruska úhlová Bosch GWS 22-230 JH Professional 

 

 

Obr. 49 Bruska úhlová Bosch GWS 22-230 JH Professional [32] 

 

Napětí:     230 V 

Příkon:     2,2 kW  

Závit hřídele brusky:    M 14 

Průměr kotouče:    230 mm 

Hmotnost:     5,2 kg 
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4.1.16 Okružní pila Bosch GKS 600 Professional 

 

Obr. 50 Okruţní pila Bosch GKS 600 Professional [33] 

 

Hmotnost:    3,6 kg 

Hloubka řezu:    37-55 mm 

Průměr kotouče:     165 mm 

Příkon:      1,2 kW 

4.1.17 Příklepová vrtačka Bosch GSB 18-2 RE Professional 

 

Obr. 51 Příklepová vrtačka Bosch GSB 18-2 RE Professional [34] 

 

Příkon:     0,8 kW 

Hmotnost:      2,6 kg 

Max. průměr vrtáku:   13 mm 

4.1.18 Aku-vrtačka Bosch GSB 18-2-LI Plus Professional 

 

Obr. 52 Aku-vrtačka Bosch GSB 18-2-LI Plus Professional [35] 

77



Kapacita akumulátoru:   2 Ah 

Hmotnost:      1,54 kg 

Max. průměr vrtáku:   13 mm 

4.1.19 Paletový vozík 

 

Obr. 53 Paletový vozík [36] 

 

Nosnost:    2 000 kg 

Celková délka:   1 540 mm 

Celková šířka:    550 mm 

Hmotnost:    75 kg 

4.1.20 Vibrační deska Lumag RP300HPCA 

 

Obr. 54 Vibrační deska Lumag RP300HPCA [37] 

 

Výkon motoru:   8,2 kW 

Velikost desky:   825x475 mm 

Hmotnost:    260 kg 

Výkon:    650 m
2
/h 
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4.1.21 Pístové čerpadlo P718 

Pro dobetonování smršťovací spáry, která jiţ bude uzavřena pod stropní 

konstrukcí, bude vyuţito pístové čerpadlo P718. 

 

Obr. 55 Pístové čerpadlo P718 [38] 

 

Dopravní výkon:   17,4 m
3
/h 

Pracovní tlak:    68 bar 

Délka hadice pro beton:  80 m 

Hmotnost:    2 320 kg 
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5.1 Obecné informace 

5.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské 

zdravotní a.s. Nemocnice Teplice o. z.  

Místo stavby:  

     Areál nemocnice Teplice 

Duchcovská 53, 415 29 Teplice 

Katastrální území Teplice [766003] 

Parcelní číslo 3456/1 

Vlastník, provozovatel: 

Krajská zdravotní a. s. 

Sociální péče 3316/12A 

401 13 Ústí nad Labem  

Projektant: 

     ATELIER PENTA, v. o. s.  

Mrštíkova 12  

586 01 Jihlava  

zastoupená ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. – 

jednatelem 

5.1.2 Obecné informace o stavbě 

Stavba se nachází v jihozápadní části nemocničního areálu Teplice. Vlastníkem 

všech dotčených pozemků je Krajská zdravotní a. s. Přístup na stavbu, staveniště, je 

dvěma vjezdy z ulice Anglické. Plocha určená pro výstavbu je téměř rovinatá, 

svahovaná k severovýchodní části areálu. Objekt je navrhnut jako samostatně stojící 

dvoupodlaţní monolitický skelet s plochou střechou. Zaloţení objektu je navrţeno na 

vrtaných pilotách, vetknutých do skalního podloţí. Zajištění stavební jámy nebude 

potřeba, pilotovací rovina je v úrovni stávajícího terénu. Přes hlavu pilot bude poloţena 

základová deska. Deska bude realizována na zhutněný štěrkový násyp, který bude 

slouţit i jako zhutněný podklad pro pilotovací soupravu. Monolitický ţelezobetonový 

skelet je navrhnut s lokálně podepřenými stropními deskami po obvodu ztuţenými 

ţebry a parapetními nosníky. Schodišťová ramena a mezi-podesty jsou monolitické 

ţelezobetonové, betonované dodatečně mezi schodišťové stěny. Obvodový plášť bude 
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tvořen ţelezobetonovou konstrukcí doplněnou o keramickou vyzdívku  

s tepelnou izolaci v kontaktním provedení. Veškeré vnitřní vyzdívané konstrukce budou 

provedeny aţ dodatečně a nejsou nutné pro nosnou funkci ţelezobetonového skeletu. 

Střecha objektu je navrţena jako plochá jednoplášťová s tepelnou izolací  

z minerální vlny. Budovaný objekt operačních sálu bude ke konci stavebních prací 

propojen se stávajícím pavilonem F. 

5.1.3 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis je zpracován za účelem provádění monolitického 

ţelezobetonového skeletu. Nosná konstrukce se skládá z ţelezobetonových sloupů 

čtvercových o rozměrech 400 x 400 mm, obvodových sloupů o rozměrech  

300 x 600 mm, které jsou součástí obvodových stěn, oblých sloupů o průměru 400 m  

a stěn s různou šířkou. Sloupy jsou navrhnuty z betonu C 30/37 – XC1 – Cl 0,4 – Dmax 

22 – S3. Stropní konstrukce mají proměnlivou tloušťku. Stěny a ostatní konstrukce jsou 

navrhnuty z betonu C 25/30 – XC1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3. Výztuţ ţelezobetonových 

konstrukcí je z oceli tř. B500B 10 505 (R). 

Práce začnou vyztuţováním, bedněním a betonáţí svislých konstrukcí 1NP.  

Po odbednění části svislých konstrukcí 1NP můţou začít bednící a vyztuţovací práce na 

stropní konstrukci 1NP. Stropní konstrukce v dilatační části A musí být betonovány po 

částech z důvodu eliminace účinků smršťování na rozsáhlé ploše stropní konstrukce.  

Po uplynutí dostatečného odstupu, projektem uvaţováno 90 dnů, můţe být smršťovací 

spára o tloušťce 800 mm dobetonována. Po vybetonování stropních konstrukcí dojde  

k pracím na svislých konstrukcí 2 NP. Po odbednění stropní konstrukce 1NP můţe dojít  

i k vyzdívání keramických příček, výplňového zdiva a k pracím na monolitických 

schodištích.  Po odbednění části svislých konstrukcí 2NP a stropu 1NP následují práce 

na stropní konstrukci 2NP. Na vybetonovaný strop 2NP se následně vybetonují atiky. 

Práce na monolitickém ţelezobetonovém skeletu končí dobetonováním smršťovací 

spáry ve stropu 2NP. 

5.2 Připravenost a převzetí pracoviště 

5.2.1 Převzetí pracoviště 

Před zahájením prací na monolitickém ţelezobetonovém skeletu musí dojít ke 

kontrole předcházejících prací, tedy ţelezobetonové základové konstrukce, její 

rovinnosti a provedení. Následující práce mohou začít aţ v okamţiku, kdy bude 
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základová deska zatvrdlá v takovém rozsahu, aby pracovníci nepoškodili její tvar  

a funkci. Pevnost vybetonované základové konstrukce zkoušíme nedestruktivní 

zkouškou pomocí Schmidtových tvrdoměrů. Při normálních teplotních podmínkách 

okolo 15–25 °C můţou pracovníci začít práce na vyztuţování a bednění svislých 

konstrukcí den po vybetonování základové konstrukce. V rámci převzetí musí dojít 

ke geodetickému přeměření vytrnování výztuţe pro navazující svislé konstrukce.  

Před realizací základových konstrukcí došlo k zaloţení a sestavení věţového jeřábu. 

V rámci převzetí pracoviště se provede jeho revize odpovědnou osobou od 

pronajímatele. Všech kontrol při převzetí pracoviště se zúčastní technický dozor 

investora, odpovědný zástupce hlavního zhotovitele, zhotovitele základových 

konstrukcí a zhotovitele monolitického ţelezobetonového skeletu. O převzetí pracoviště 

se sestaví protokol, který bude součástí stavebního deníku. Po odstranění případných 

vad, souhlasu a podpisu protokolu od všech výše zmíněných zúčastněných můţou začít 

stavební práce na monolitickém ţelezobetonovém skeletu. 

5.2.2 Připravenosti pracoviště a staveniště 

Přístup na staveniště je zajištěn dvěma vjezdy z obousměrné ulice Anglické. 

Plocha určená pro výstavbu je téměř rovinatá, svahovaná k severovýchodní části areálu. 

Staveništní komunikace a přilehlé staveništní skládky pro stavební materiál jsou ze 

silničních panelů a zpevněné štěrko-drtě. Skladovací plochy, skládky, budou rovné, 

odvodněné a zpevněné. Poloha skládek je naznačena ve výkresu B. 2 Zařízení 

staveniště – hrubá vrchní stavba. Objekty zařízení staveniště budou vyhotoveny jiţ 

v předešlé etapě hrubé spodní stavby. Pracoviště musí být připraveno k bezpečnému 

provádění prací, musí být čisté a vyklizené. Jednotlivé pracovní čety musí být před 

vstupem na staveniště seznámeny s prostorem pracoviště, staveniště a být proškoleni  

o BOZP a o pouţívání OOPP.  

5.3 Materiály, doprava a skladování 

5.3.1 Materiály 

Svislé konstrukce 

Beton svislých konstrukcí: 

Podlaţí Konstrukce Druh betonu [MJ] Mnoţství 

1NP Sloupy C 30/37 m
3
 15,44 

2NP Sloupy C 30/37 m
3
 14,45 
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Celkem m
3
 29,89 

1PP Stěny C 25/30 m
3
 48,7 

1NP Stěny C 25/30 m
3
 185,74 

2NP Stěny C 25/30 m
3
 268,82 

Celkem m
3
 503,26  

Tab. 8 Beton svislých konstrukcí 

 

Bednění svislých konstrukcí: 

Podlaţí Konstrukce Druh bednění [MJ] Mnoţství 

1NP Sloupy Frami Xlife, RS m
2
 160,01 

2NP Sloupy Frami Xlife m
2
 144,48 

Celkem m
2
 304,49 

1PP Stěny Frami Xlife m
2
 324,79 

1NP Stěny Frami Xlife m
2
 1 491,92 

2NP Stěny Frami Xlife m
2
 2167,0 

Celkem m
2
 3 983,71  

Tab. 9 Bednění svislých konstrukcí 

 

Výztuţ svislých konstrukcí: 

Konstrukce Druh výztuţe [MJ] Mnoţství 

Sloupy B500B 10 505 (R) t 10,29 

Stěny B500B 10 505 (R) t 81,18 

Celkem t 91,47 

Tab. 10 Výztuţ svislých konstrukcí 

 

Vodorovné konstrukce 

Beton vodorovných konstrukcí: 

Podlaţí Konstrukce Druh betonu [MJ] Mnoţství 

1PP Strop C 25/30 m
3
 20,63 

1NP Strop C 25/30 m
3
 430,39 

2NP Strop C 25/30 m
3
 444,72 

Celkem m
3
 895,74 

Tab. 11 Beton vodorovných konstrukcí 
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Bednění vodorovných konstrukcí: 

Podlaţí Konstrukce Druh bednění [MJ] Mnoţství 

1PP Strop Dokaflex 1-2-4 m
2
 65,17 

1NP Strop Dokaflex 1-2-4 m
2
 1 535,58 

2NP Strop Dokaflex 1-2-4 m
2
 1 586,76 

Celkem m
2
 3 187,51 

Tab. 12 Bednění vodorovných konstrukcí 

 

Výztuţ vodorovných konstrukcí: 

Konstrukce Druh výztuţe [MJ] Mnoţství 

Strop B500B 10 505 (R) t 88,76 

Celkem t 88,76 

Tab. 13 Výztuţ vodorovných konstrukcí 

 

Schodišťové konstrukce 

Beton schodišťových konstrukcí: 

Podlaţí Konstrukce Druh betonu [MJ] Mnoţství 

1NP Schodiště C 25/30 m
3
 11,14 

Celkem m
3
 11,14 

Tab. 14 Beton schodišťových konstrukcí 

 

Bednění schodišťových konstrukcí: 

Podlaţí Konstrukce Druh bednění [MJ] Mnoţství 

1NP Schodiště Řezivo, překliţky m
2
 63,63 

Celkem m
2
 63,63 

Tab. 15 Bednění schodišťových konstrukcí 

 

Výztuţ schodišťových konstrukcí: 

Konstrukce Druh výztuţe [MJ] Mnoţství 

Strop B500B 10 505 (R) t 0,89 

Celkem t 0,89 

Tab. 16 Výztuţ schodišťových konstrukcí 
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5.3.2 Primární doprava 

Bednění: 

Bednění bude dováţeno podle potřeby z 82,7 km vzdáleného skladu Doka, který se 

nachází na okraji Prahy. Bednící dílce a ostatní bednící materiál bude dopravován na 

nákladních automobilech DAF XF105.460 ATE s valníkovým návěsem. Na výstavbu 

bude potřeba 65 m
2
 sloupového bedněním RS, které se po odbednění oblých sloupů 

1NP můţe vrátit do skladu. Dále bude třeba 145 m
2 

sloupového bednění Frami Xlife, 

které bude pouţito na 1NP a 2NP. Po odbednění čtvercových sloupů 1NP dojde 

k očištění a uloţení bednění na staveništní skládku do doby započetí prací na sloupech 

2NP. Stěnového bednění Frami Xlife bude potřeba v minimální ploše cca 1 000 m
2
.  

Po vybetonování 3/4 stěn v podlaţí dojde k odbedňování časově nejdříve 

vybetonovaných stěn a toto bednění se pouţije na vybednění a dobetonování posledních 

stěn v daném podlaţí, dle časového plánu. Stropního bednění Dokaflex 1-2-4 bude 

zapotřebí v ploše stropu minimálně 1 600 m
2
, coţ odpovídá plochám stropní konstrukce 

1NP a 2NP. Práce na bednění 2NP začnou aţ po úplném odbednění stropu 1NP, dle 

časového plánu. Potřebné pomocné řezivo a řezivo pro bednění schodišť bude dováţeno 

dle potřeby z 12 km vzdálené truhlárny Ledvice. 

Beton: 

Čerstvá betonová směs bude dopravována pomocí autodomíchávačů Schwing Stetter 

C3. Přibliţné mnoţství betonové směsi se bude objednávat minimálně 2 dny předem.  

U betonáţe stropních konstrukcí, kdy bude pouţito autočerpadlo Schwing S 52 SX,  se 

bude betonová směs objednávat minimálně týden předem. 

Výztuţ: 

Betonářská výztuţ bude dodávána z armovny Prefa Ţatec s. r. o. Veškerá výztuţ včetně 

distančních prvků a vázacího drátu bude dopravována nákladním automobilem DAF 

XF105.460 ATE s valníkovým návěsem. Dodávky výztuţe budou prováděny dle 

potřeby, z důvodu poměrně malé skládky výztuţe maximálně 2 dny před začátkem 

armovacích pracích. 

Ostatní materiál: 

Ostatní pomocný materiál dle limitky materiálu zajistí pověřený mistr dle potřeby. 

Jedná se o vruty, hřebíky, odbedňovací přípravek, mirelon a montáţní pěna pro utěsnění 

spár bednění apod. 
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5.3.3 Sekundární doprava 

Základním prostředkem, strojem pro sekundární dopravu po staveništi, je věţový 

jeřáb Liebherr 180 EC-H 10 Litronic s vyloţením 60 m. Pomocí věţového jeřábu bude 

docházet k betonáţi pomocí bádie, k manipulaci s výztuţí a s bedněním. Pro dopravu 

pracovních pomůcek do 2NP bude vyuţit stavební vrátek Camac P300. Při betonáţi 

objemově náročných stropních konstrukcí bude vyuţito autočerpadlo Schwing S 52 SX. 

Pro dobetonování smršťovací spáry v stropní konstrukci prvního a druhého nadzemního 

podlaţí bude pouţito pístové čerpadlo P718. 

5.3.4 Skladování 

Staveništní skládky jsou tvořeny silničními panely. Skladba je tvořena podkladní 

geotextílií, hrubým kamenivem frakce 32/64 o tloušťce 180 mm, kamenivem frakce 

16/32 o tloušťce 50 mm a betonovým panelem o tloušťce 150 mm. Skládky se nachází 

v těsné blízkosti budovaného objektu, příjezdové cesty a v dosahu věţového jeřábu. 

Materiál bude skladován podle pokynů výrobce dle technického listu. Prvky, s kterými 

bude po uloţení manipulovat jeřáb, zejména výztuţ a bednící dílce, musí být před 

uloţením proloţeny podkladky. Podkladky umoţní protaţení závěsného lana nebo 

upínacích popruhů a následné zavěšení materiálu na jeřáb. Upínání a odepínání prvků, 

dílců bednění a armatur, bude prováděno ze země nebo z pomocných konstrukcí do 

výšky maximálně 1,5 m. Prostor umoţňující průchod pracovníka mezi skladovaným 

materiálem na skládce materiálu je široký minimálně 0,75 m. Odbedňovací přípravek 

bude skladován ve skladu s dvojitou podlahou, v uzavřených nádobách s otvorem 

směrem nahoru. Na skládku se uloţí pouze bednící dílce čisté, pouţitelné k dalšímu 

bednění. Pracovní nářadí a drobný materiál bude uskladněn ve skladovacím kontejneru 

C20 od firmy Pegas container s. r. o. Ukládání materiálů na skládky se snaţíme 

minimalizovat. Zejména u výztuţe provádíme objednávky tak, aby daná výztuţ mohla 

být ihned zpracována. 

5.4 Pracovní podmínky 

5.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba je stanovena od 7:00 do 15:30 hodin se započítanou 

půlhodinovou přestávkou na oběd. Práce v noci se nepředpokládají a pro provoz 

nemocnice nejsou dovoleny. Při zhoršených podmínkách viditelnosti nebo při práci pod 

stopním bedněním bude vyuţito přenosných LED reflektorů na trojnohém stativu. 
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Z důvodu bezpečnosti bude staveniště osvětleno dvojicí LED reflektorů a to po jednom 

u západní a východní brány. Prostor staveniště je z jiţní části oplocen stávajícím 

oplocením. Zbytek staveniště je ohraničen pronajatým mobilním oplocením a budovou 

nemocnice. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na výstavbě monolitického 

ţelezobetonovém skeletu, musí být proškoleni o BOZP a o pouţívání OOPP. Kaţdý den 

se bude provádět docházka přítomných pracovníků a kontrola zda jsou proškoleni  

a mají potřebné oprávnění, průkazy či osvědčení.  

Stavební práce budou přerušeny při bouři, dešti, námraze a sněţení. Dále pak při 

rychlosti větru vyšší neţ 11 m/s. Povinnost přerušit práce nastává i v případě sníţení 

viditelnosti pod 30 m a klesnutí teploty pod -10 °C. Všechny skutečnosti týkající se 

stavby budou zapsány ve stavebním deníku. Na vedení stavby a kontrole prováděných 

prací se podílí stavbyvedoucí a jim pověření mistři. 

5.4.2 Pracovní podmínky procesu 

Betonářské práce budou probíhat v rozmezí teplot +5 aţ +30 °C. V případě 

sníţení teploty pod +5 °C je nutno provést opatření pro zastavení procesu hydratace 

betonu, přerušit práce, nebo provést další opatření. Jako další opatření lze pouţít 

předehřáté kamenivo a záměsovou vodu nebo přímé či nepřímé ohřátí vybetonované 

konstrukce. Nepřímo se vybetonovaná konstrukce ohřeje teplým vzduchem nebo párou 

a přímo pomocí vyhřívaného bednění, tepelných matrací nebo tepelných rozvodů uvnitř 

konstrukce. Úpravou sloţení betonové směsi za nízkých teplot se myslí pouţití cementu 

s rychlým nárůstem hydratačního tepla nebo pouţití přísad pro betonáţ za nízkých 

teplot. Betonová směs se v ţádném případě nesmí ukládat do vymrzlého bednění. Pokud 

teplota klesne pod -10 °C, veškeré práce budou pozastaveny. Při teplotách vyšších neţ 

+30 °C je nutno, z důvodu zabránění vysušování a popraskání, vybetonovanou 

konstrukci ošetřovat kropením, mlţením nebo poléváním vodou. K zvýšení  

a prodlouţení účinku je dobré nejdříve konstrukci překrýt geotextílií a při vlhčení 

počkat, aţ se voda do geotextílie nasákne. Vlhčení konstrukce probíhá v délce 

minimálně jednoho týdne od vybetonování.  

Čas pro odbedňování konstrukcí záleţí zejména na teplotě okolního prostředí. 

Dle časového plánu svislé konstrukce odbedňujeme po 2 dnech a stropní konstrukce  

a schodiště po 28 dnech od betonáţe. Konkrétní časy pro odbednění konstrukcí 

konzultujeme vţdy se statikem nebo stavbyvedoucím. 
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5.5 Pracovní postup 

5.5.1 Svislé konstrukce – sloupy 

Výztuţ sloupů 

Práce na vyztuţování sloupů začnou aţ po vyměření a vyznačení hran sloupů dle 

projektové dokumentace. Výztuţ a distanční prvky budou dodávány nákladním 

automobilem DAF XF105.460 ATE s valníkovým návěsem z armovny  

Prefa Ţatec s. r. o. Dodávky výztuţe budou prováděny dle potřeby, z důvodu poměrně 

malé skládky výztuţe maximálně 2 dny před začátkem armovacích pracích. Objednávky 

výztuţe bude provádět stavbyvedoucí. Výztuţ musí být čistá, bez mastnoty a v takovém 

stavu, aby byla zaručena soudrţnost betonu s ocelí. Kaţdý dodaný svazek výztuţe musí 

obsahovat popisový štítek, který označuje druh konstrukce, průměr, hmotnost  

a mnoţství výztuţe. Ocelové pruty se musí podloţit dřevěnými hranoly o rozměrech 

100 x 100 mm po vzdálenosti 1 m z důvodu minimalizace průhybu prutů a lepší 

manipulace při zavěšování na věţový jeřáb. Vyztuţování armokošů musí probíhat dle 

statický výkresů výztuţe. Armokoše sloupů se budou předvazovat ve vodorovné poloze 

například na pomocných lešenářských kozách. Po dokončení vyztuţení sloupu dojde 

k jeho zavěšení na věţový jeřáb a dopravení na místo určení. Na místě určení v poloze 

sloupu dle projektové dokumentace dojde k přichycení a svázání sloupů s výztuţí 

vycházející z vodorovné konstrukce. Po napojení výztuţí můţe dojít k odvěšení lan 

věţového jeřábu. Armokoš musí být ve svislé poloze stabilní. Při armovacích pracích se 

budou na pruty osazovat distanční plastová kolečka, které nám při osazení bednění  

a betonáţi zajistí minimální předepsané krytí dle projektové dokumentace.  

Bednění oblých sloupů 

Po kompletaci výztuţí oblých sloupů můţou začít bednící práce. Bednění oblých 

sloupů bude vyhotoveno ze sloupového bednění RS. Vnitřní strana bednění se pokryje 

odbedňovacím přípravkem. Na rovném povrchu se sestaví zvlášť kaţdá polovina 

kruhového bednění. Spoje jsou zajištěny pomocí spojovacích šroubů RS. 

 

Obr. 56 Sestavení kruhového bednění [39] 
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Na jednu stranu bednění je nutno připevnit prvek pro připojení lávky  

k sloupovému bednění RS. Polovina bednění se zavěsí na věţový jeřáb a přepraví do 

poţadovaného místa dle projektové dokumentace. Proti převrácení je nutno tuto stranu 

připevnit k vodorovné konstrukci pomocí dvou opěr bednění. Po zajištění první 

poloviny bednění se na místo přepraví druhá polovina, která se k první polovině 

připevní pomocí integrovaných upínačů Doka. Po připevnění bednění můţe dojít 

k odvěšení lan věţového jeřábu. Na stabilizovanou část bednění se připevnění sloupová 

plošina Doka. 

 

Obr. 57 Spojení polovin bednění [39] 

 

Výška oblých sloupů je 4,27 m. Výškový rastr bednění je 0,25 m, proto bude 

výška bednění sestavena na 4,5 m. Z vnitřní strany bednění je tedy nutno pro usnadnění 

betonáţe vyznačit poţadovanou výšku lepicí páskou či fixem. Pro přepravu bednění 

budou pouţity řetězové závěsy Doka. 

Bednění čtvercových sloupů 

Po kompletaci vyztuţení čtvercových sloupů můţou začít bednící práce 

na sloupovém bednění Frami Xlife. Čtvercové sloupy mají rozměry 400 x 400 mm.  

Pro bednění se vyuţije bednící prvek Frami Xlife 0,75 m o výšce 1,2 m a 1,5 m, který 

bude sestaven do poţadované výšky dle výšky daného sloupu. Výška sloupů bude  

4,02 m a 4,3 m a výška sestaveného bednění 4,2 m a 4,5 m. Z vnitřní strany bednění je 

zapotřebí pro usnadnění betonáţe vyznačit poţadovanou výšku lepicí páskou či fixem. 

Jednotlivé prvky bednění se nanesou odbedňovacím přípravkem. Sloupové bednění 
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Frami Xlife se smontuje do poţadované výšky bokem, na vodorovné konstrukci. Na 

místo určení se bednění přepraví pomocí věţového jeřábu. Proti převrácení se bednění 

připevní k vodorovné konstrukci pomocí dvou opěr, stabilizátorů, které se k desce 

přikotví šrouby. Po přikotvení stabilizátorů se bednící dílec můţe uvolnit od lan 

věţového jeřábu. Na sestavené bednění bude osazena betonářská plošina Doka, ze které 

se bude betonovat a vibrovat betonová směs. 

 

Obr. 58 Sloupové bednění Frami Xlife [40] 

 

Betonáţ sloupů 

Pro betonáţ sloupů bude vyuţita bádie na beton typu 1016 s výpustním 

rukávem. Bádie se vyprazdňuje pákovým mechanismem. Ukládání čerstvé betonové 

směsi bude prováděno ve vrstvách o výšce cca 400 mm. Jednotlivé vrstvy budou 

hutněny ponorným vibrátorem Perles AV 425. Při hutnění dalších vrstev musí dojít 

k provibrování vrstvy předešlé a to o cca 100 mm. Při hutnění betonu nesmí dojít ke 

styku vibrátoru s výztuţí či bedněním. Vibrování ukončíme tehdy, pokud bude beton 

uloţen v poţadované výšce a pokud se projeví vyloučení cementového mléka na povrch 

konstrukce. Doba ponoření vibrátoru do směsi však nesmí překročit hranici 10 – 15 s. 

Pro zabránění segregace kameniva je nutné dodrţet maximální výšku shozu 1,5 m. 

Odbednění sloupů 

Po technologické přestávce se provede odbednění sloupů. Čas odbednění 

konzultujeme se statikem. Odbedněné sloupy obalíme igelitovou fólií. Fólie zabraňuje 

odpařování vody z povrchu vybetonované konstrukce. Na řetězové závěsy Doka, 

zavěšené na věţovém jeřábu, připojíme část bednění, která není opatřena stabilizátory. 

Poté povolíme upínače, opatrně pomocí páčidla oddělíme bednění od vybetonované 

konstrukce. Odbedněný dílec se očistí a uloţí na skládku bednění pro další pouţití. 
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Stabilizovanou část bednění zavěsíme na věţový jeřáb, povolíme stabilizátory a bednění 

odejmeme. Pro urychlení práce s montáţí a demontáţí betonářské plošiny se plošina 

ponechá na části bednění se stabilizátory. Při zavěšování je pak nutné řetězy uvázat na 

daná místa (C, E) v betonářské plošině. Po uvázání bednění s plošinou a stabilizátory 

odbedníme, dílec očistíme a přesuneme na skládku bednění.  

 

Obr. 59 Společné přemísťování bednění a betonářské plošiny [40] 

 

V ţádném případě není povoleno odbedňovat sloupy trhem pomocí věţového 

jeřábu. Pokud bednění nejde oddělit od vybetonované konstrukce, pomůţeme si 

páčidlem nebo dřevěnými klíny. Odbednění čtvercových sloupů je téměř totoţné s výše 

uvedeným postupem odbednění kruhových sloupů. Výjimku tvoří fakt, ţe bednění 

čtvercových sloupů se skládá ze čtyř panelů. Nejdříve se odbední polovina dílců, která 

není stabilizována a poté druhá polovina dílců s namontovanými stabilizátory. Pokud je 

to nutné, sloţené dílce se rozdělí na skládce bednění. 

5.5.2 Svislé konstrukce – stěny 

Výztuţ stěn 

Práce na vyztuţování stěn začnou aţ po vyměření a vyznačení hran geodetem. 

Výztuţ a distanční prvky pro zajištění krytí budou dodávány nákladním automobilem 

DAF XF105.460 ATE s valníkovým návěsem z armovny Prefa Ţatec s. r. o. Dodávky 

výztuţe budou prováděny dle potřeby. Objednávky výztuţe bude provádět 

stavbyvedoucí. Na místo určení se pruty dopraví pomocí věţového jeřábu. Pouţívaná 

výztuţ musí být čistá, bez mastnoty a v takovém stavu, aby byla zaručena soudrţnost 

betonu s ocelí. Vyztuţování stěn bude probíhat dle aktuálních statický výkresů výztuţe. 

V první řadě dojde k vázání svislé výztuţe, která se ve spodní části naváţe na výztuţ 
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vycházející z vodorovné konstrukce. Důleţité je v souběhu s pracemi na svislé výztuţi 

zároveň umisťovat vodorovné pruty tak, aby nedocházelo k ohýbání svislých prutů. 

Rozteč mezi vnější a vnitřní řadou svislých prutů se zajistí ocelovou sponou tvaru C. 

V případě, kdy nad betonovanou konstrukcí pokračuje navazující stěna, je potřeba 

vytáhnout výztuţ v délce minimálně 700 mm nad horní vodorovnou konstrukci. 

V průběhu armování se na pruty osadí distanční plastová kolečka, která nám při osazení 

bednění a betonáţi zajistí minimální předepsané krytí dle projektové dokumentace.  

Bednění stěn 

Po vyztuţení stěn dojde k bednění stěn z bednění Frami Xlife. Z vnitřní strany 

bednění je zapotřebí pro usnadnění betonáţe vyznačit poţadovanou výšku lepicí páskou 

či fixem. Na jednotlivé prvky bednění se nanese odbedňovací přípravek. Stranou se 

bednění sestaví na poţadovanou výšku dle dané konstrukce. Na první montovanou 

stranu bednění se připevní stabilizátory. Po umístění první strany bednění na dané místo 

vytyčené geodetem dojde ke kotvení stabilizátorů pomocí expres kotev Doka. Po celou 

tuto dobu byl dílec zavěšen na věţovém jeřábu. Po umístění první strany bednění  

a uvolnění lan od věţového jeřábu můţeme namontovat druhou stranu. Před ustavením 

druhé strany bednění se kotevními otvory prostrčí kotevní tyče. Při postupném 

umisťování druhé strany stěn se budou obě stěny spojovat dle kotevního systému  

15,0 Doka. Bednění bude sestavováno tak, aby byly kotevní otvory naproti sobě. 

 

Obr. 60 Kotevní systém 15,0 Doka [41] 

 

V případě nutného dorovnání na délku stěny se pouţijí vyrovnávací dřevěné 

hranoly. Dřevěný hranol bude spojen upínačem pro vyrovnání Frami. Pro vytváření 

rohů budou pouţity vnitřní a vnější rohy Frami. Bednění čel bude provedeno pomocí 

univerzálního prvku Frami Xlife 0,75 m. 
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Obr. 61 Univerzální prvek Frami Xlife 0,75 m [41] 

 

Pro bednění stěn u objektové dilatace bude vyuţito jednostranné bednění  

s opěrnou kozou Variábel nebo se pro sepnutí stěn vyuţijí protilehlé otvory od 

kotevních tyčí. Na bednění bude osazena betonářská plošina sestavená z konzol  

Frami 60, ze které se bude betonovat a vibrovat betonová směs. Na protilehlé straně se 

osadí zábradlí, systém ochrany okraje XP. 

 

Obr. 62 Betonářská plošina z konzol Frami 60 [41] 

 

U bednění vnějších stěn 2NP se musí k vodorovné konstrukci připevnit 

podpěrný úhelník pro stěnové bednění. Uţ v průběhu bednících prací na stropní 

konstrukci 1NP je nutno do bednění čel desky umístit kotvy pro římsové bednění 15,0. 

Kotvy budou zabetonovány spolu se stropní konstrukcí. Po odbednění stropu se na 
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kotvy pomocí matice připevní podpěrný úhelník pro stěnové bednění. Na úhelník se pak 

při bednících pracích uloţí vnější část stěnového bednění. Únosnost a způsob kotvení je 

nutno konzultovat se statikem. 

 

 

Obr. 63 Stěnové bednění na okraji budovy [41] 

 

Betonáţ stěn 

Při betonáţi stěn bude pouţita bádie na beton typu 1016 s výpustním rukávem. 

Ukládání čerstvé betonové směsi bude prováděno ve vrstvách o výšce cca 400 mm. 

Jednotlivé vrstvy budou hutněny ponorným vibrátorem Perles AV 425. Při hutnění 

následujících vrstev musí dojít k provibrování vrstvy předešlé a to o cca 100 mm.  

Při hutnění betonu nesmí docházet ke styku vibrátoru s výztuţí či bedněním. Vibrování 

ukončíme tehdy, pokud bude beton uloţen v poţadované výšce a pokud se projeví 

vyloučení cementového mléka na povrch konstrukce. Doba ponoření vibrátoru do směsi 

však nesmí překročit hranici 10 – 15 s. Pro zabránění segregace kameniva je nutné 

dodrţet maximální výšku shozu 1,5 m.  
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Odbednění stěn 

Po konzultaci se statikem o délce technologické přestávky dojde k odbednění 

stěn. Mezi prvními věcmi se odbední betonářská plošina a protilehlé ochranné zábradlí. 

Posléze zavěsíme odbedňovaný dílec na věţový jeřáb, uvolníme sepnutí a opatrně 

pomocí páčidla nebo dřevěných klínů oddělíme bednění od vybetonované konstrukce. 

Odbedněný dílec stěnového bednění se očistí a uloţí na skládku bednění. Stejným 

způsobem, s výjimkou povolení stabilizátorů odbedníme i druhou část stěnového 

bednění. Vzniklé otvory po kotevních tyčích budou zaslepeny betonovými kónickými 

ucpávkami. 

5.5.3 Vodorovné konstrukce – stropy 

Bednění stropních konstrukcí 

Na bednění stropních konstrukcí bude pouţito bednění Dokaflex 1-2-4. Bednění 

bude potřeba na plochu celého podlaţí. Práce na bednění stropní konstrukce začne 

poloţením příčných a podélných nosníků po obvodu konstrukce. Pomocí nastavovacích 

třmenů dojde k hrubému výškovému nastavení stropních podpěr. Do stropních podpěr 

zasadíme spouštěcí hlavice H20. Podpěry je nutno umístit do opěrných trojnoţek. 

Pomocí montáţních vidlic uloţíme do hlavic H20 podélné nosníky. Do hlavic můţou 

být uloţeny nosníky jednotlivě nebo dvojitě, dle nutného přesahu. Uloţené podélné 

nosníky znivelujeme do poţadované výšky dle projektové dokumentace. Rozteč 

podélných nosníků je maximálně 2 m. Pomocí montáţních vidlic umístíme na podélné 

nosníky příčné nosníky. Důleţité je ukládat příčné nosníky tak, aby pod krajem bednící 

překliţky leţel vţdy nosník. Rozteč příčných nosníků je maximálně 0,5 m. Pomocí 

nivelačního přístroje nebo laseru zkontrolujeme výšku příčných nosníků. 

 

Obr. 64 Ukládání podélných a příčných nosníků [42] 
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Mezi podpěry s trojnoţkami se umístí dvě mezi-podpěry s přidrţovací hlavicí 

H20 DF. Osová vzdálenost mezi-podpěry je 1 m. 

 

Obr. 65 Přidrţovací hlavice H20 DF [42] 

 

Po zajištění ochrany proti pádu z volných okrajů můţe dojít k montáţi panelů 

Dokadur. Bednící betonářské desky budou ukládány kolmo k příčným nosníkům.  

Při montáţi je nutno pouţít osobní ochranné prostředky proti zabránění pádu  

do hloubky. Betonářské desky tloušťky 21 mm budou přibíjeny k příčným nosníkům 

hřebíky délky 50 mm. Bednění na okrajích a v prostoru sloupů bude řešeno dořezy. 

Prostupy budou řešeny dřevěnými kastlíky, které se k betonářským deskám přibijí.  

Na celou plochu bednění se nanese odbedňovací přípravek. 

 

Obr. 66 Montáţ bednících betonářských desek [42] 

 

Průvlaky, respektive okenní nadpraţí budou vytvořeny v rámci stěn. Přibliţně 

vprostřed rozpětí stropní konstrukce dilatační části A se nachází projektem stanovený 

smršťovací pás šířky 800 mm. Po uplynutí dostatečného časového odstupu, kdy 

proběhne alespoň 50 % smršťování betonu, je moţno smršťovací pás dobetonovat. 

Projektem uvaţovaný časový odstup je 90 dnů. Časové prodlení je zahrnuto v časovém 
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plánu. Část bednění pod smršťovacím pásem tedy zůstane na místě po dobu 

vybetonování tohoto pásu. Pro vytvoření pracovní spáry u smršťovacího pásu budou 

pouţity těsnící plechy na pracovní spáry ABS 240. 

 

Obr. 67 Smršťovací spára [43] 

 

Obednění čel desky uloţené na obvodových stěnách bude provedeno pomocí 

svorky pro obednění čel. Kotva se protáhne stávající dírou po kotevních otvorech stěn. 

Poté se kotva utáhne, na kotvu umístíme svorku a obedňovací patku. Mezi patky 

vloţíme části bednění čel stropní desky. Bednění musí přesahovat betonovanou desku  

o minimálně 150 mm. Jako bednění se pouţijí vhodné prvky stěnového bednění  

Frami Xlife. Je dobré vloţit mezi bednění a podporovou stěnu například pryţový pásek 

nebo Mirelon, který zabrání vytékání cementového kalu z betonované desky. V poslední 

řadě pak umístíme sloupky zábradlí a vodorovná prkna zábradlí. Montáţ obednění čel  

a zábradlí musí probíhat z vnější strany, z pomocného fasádního lešení. 

 

 

Obr. 68 Obednění čel desky [44] 
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Výztuţ stropních konstrukcí 

Po dokončení části plochy bednění je moţnost začít práce na vyztuţování stropní 

konstrukce. Před začátkem prací je nutné, aby geodet vytyčil hrany a prostupy v desce, 

případně navazující svislé konstrukce dalšího podlaţí. Výztuţ a distanční prvky pro 

zajištění krytí budou dodávány nákladním automobilem DAF XF105.460 ATE  

s valníkovým návěsem z armovny Prefa Ţatec s. r. o. Dodávky výztuţe budou 

prováděny dle potřeby a výztuţ bude z nákladního automobilu ukládána věţovým 

jeřábem přímo na stropní bednění. Vyztuţování stropní konstrukce bude probíhat dle 

statický výkresů výztuţe. Jako první se na bednění poloţí betonové distanční prvky pro 

zajištění krytí. Rozteč distančních prvků je cca 1 000 mm. Poté můţeme ukládat první 

směr výztuţe dle statického výkresu výztuţe. Kolmo na první směr ukládáme druhý 

směr výztuţe a navrhnuté zesílení. Důleţité je hlídat si povolené přesahy dle statického 

výkresu. Po obvodu desky se umístí lemující U výztuţ, která se přiváţe k dolní výztuţi. 

Dalším krokem je umístění distančních ţebříčků nebo ocelových koziček, které nám 

zajistí rozteče mezi spodní a horní výztuţí. Následně umístíme smykové trny, třetí, 

čtvrtý směr výztuţe a navrhnutá zesílení. V rámci zajištění bezpečnosti a nenarušení 

uloţené výztuţe v ploše stropu umístíme dočasné manipulační lávky. K zabránění 

zranění pracovníků bude prostor smršťovací spáry o tloušťce 800 mm zakryt prkny 

nebo bednícími deskami. Před betonáţí se tento prostor otevře, vyčistí od nečistot  

a dojde k jeho vybetonování. Výztuţ se váţe a napojuje zejména pomocí vázacího 

drátu, ve výjimečných případech svařením. Kompletní zhotovenou výztuţ stropní desky 

je nutno v rámci kontrolního a zkušebního plánu přebrat technickým dozorem investora. 

Betonáţ stropních konstrukcí 

Betonáţ stropní konstrukce bude probíhat pomocí autočerpadla  

Schwing S 52 SX. Pro dobetonování smršťovací spáry v stropní konstrukci prvního  

a druhého nadzemního podlaţí bude pouţito pístové čerpadlo P718. V průběhu 

betonáţe je důleţité hlídat výšku shozu, ta by neměla překročit hodnotu 1,5 m. 

Pracovník drţící hadici od autočerpadla umisťuje betonovou směs tak, aby se sníţila 

moţnost následného přemisťování a rozhrnování betonové směsi lopatami a hráběmi. 

Při betonáţi nesmí dojít k vychýlení či poškození výztuţe a bednění. V průběhu 

betonáţe se výška desky průběţně přeměřuje nivelačním přístrojem. Čerstvá betonová 

směs bude hutněna ponorným vibrátorem Perles AV 425. Při hutnění betonu nesmí 

docházet ke styku vibrátoru s výztuţí či bedněním. Vibrování ukončíme tehdy, pokud 

bude beton uloţen v poţadované výšce a pokud se projeví vyloučení cementového 
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mléka na povrch konstrukce. Doba ponoření vibrátoru do směsi nesmí překročit hranici 

10 – 15 s. Vzdálenost vpichů vibrátoru do betonové směsi nesmí překročit vzdálenost 

větší neţ je 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Po zhutnění betonové 

směsi se povrch stropní konstrukce srovná a stáhne dřevěnou stahovací latí,  

tzv. letadlem. 

Odbednění stropních konstrukcí 

Dle časového plánu se odbednění konstrukce provede po 28 dnech od betonáţe, 

po dosaţení úplné pevnosti. Část bednění pod smršťovacím pásem zůstane na místě  

po dobu 90 dnů od betonáţe stropních konstrukcí. Poté se smršťovací spára dobetonuje. 

Po technologické přestávce se spára odbední a dozdí se příčkové zdivo umístěné pod ní. 

Při odbednění se jako první odstraní mezi-podpěry. 

 

Obr. 69 Odstranění mezi-podpěr [42] 

 

Po demontáţi a uloţení mezi-podpěr do palet Doka se úderem kladiva  

na spouštěcí klín spustí bednění stropu. Odstraní se příčné nosníky, které nejsou pod 

styky bednící desky. 

 

Obr. 70 Spuštění stropu a demontáţ části příčných nosníků [42] 
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Bednící desky odstraníme opatrně pomocí páčidla nebo dřevěných klínů, 

očistíme a poté demontujeme zbývající příčné a podélné nosníky. V poslední fázi 

demontujeme podpěry s opěrnými trojnoţkami. 

 

Obr. 71 Demontáţ nosníků a zbývajících podpěr [42] 

 

5.5.4 Schodišťové konstrukce 

Bednění schodišťových ramen a podest 

Bednění schodišťových ramen bude zhotoveno z tradičního bednění a z prvků 

stropního bednění. Podpěrná konstrukce pro podesty a ramena bude vytvořena ze 

stropních stojek, nosníků a dřevěných hranolů. Na podpěrnou konstrukci se připevní 

bednící desky. Boky bednění se vybední pomocí prken. Na zhotovené bednění se 

nanese odbedňovací přípravek. 

Výztuţ schodišťových konstrukcí 

Do zhotoveného bednění se rozmístí výztuţ dle statického výkresu. Výztuţ 

mezi-podesty se musí napojit na vylamovací výztuţ ze schodišťových stěn. Schodišťová 

ramena jsou vetknuta do základové desky, mezi-podesty a stropní konstrukce 1NP.  

Při betonáţi stropní konstrukce 1NP je důleţité vynechat prostor okolo napojení výztuţe 

schodišťového ramene na výztuţ stropní desky tak, aby bylo zabezpečeno bezpečné 

statické působení schodiště. Tento vynechaný prostor při betonáţi stropní konstrukce 

konzultujeme se statikem. Prostor, pracovní spára, se zabezpečí podobně jako  

u smršťovací spáry pomocí těsnících plechů na pracovní spáry ABS 240. Předepsané 

krytí výztuţe se zajistí distančními prvky. Výztuţ se váţe a napojuje zejména pomocí 

vázacího drátu. 
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Bednění schodišťových stupňů 

Po vyvázání výztuţe schodišťových mezi-podest a ramen dojde k vyhotovení 

bednění schodišťových stupňů. Do boků bednění se nejdříve vyměří a poté přibije 

prkno, které bude tvořit hranu podstupnice. Z důvodu poměrně velké šířky ramene, 

1 600 mm, se přes střed ramene připevní pomocné, ztuţují prkno, které zajistí polohu  

a tvar stupňů při betonáţi.  

 

Obr. 72 Bednění schodišťových stupňů [45] 

 

Betonáţ schodišťových konstrukcí 

Pro betonáţ schodiště bude vyuţita bádie na beton typu 1016 s výpustním 

rukávem. Betonová směs se zhutní ponorným vibrátorem Perles AV 425. Při hutnění 

betonu nesmí dojít ke styku vibrátoru s výztuţí či bedněním. Vibrování ukončíme 

tehdy, pokud bude beton uloţen v poţadované výšce a pokud se projeví vyloučení 

cementového mléka na povrch konstrukce. Doba ponoření vibrátoru do směsi však 

nesmí překročit hranici 10 – 15 s. Abychom zabránili segregaci kameniva, je nutné 

dodrţet výšku shozu 1,5 m. Při betonáţi postupujeme od nejníţe poloţeného stupně 

k tomu nejvyššímu. Vzdálenost vpichů vibrátoru do betonové směsi nesmí překročit 

vzdálenost větší neţ je 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru.  

Po zhutnění betonové směsi se povrch schodišťových stupňů a mezi-podesty srovná  

a stáhne dřevěnou stahovací latí a ručním hladítkem. 

Odbednění schodišťových konstrukcí 

Podbednění schodiště časově a technologicky nebrání ţádným jiným stavebním 

či montáţním pracím. Z tohoto důvodu dojde k odbednění schodišť aţ po 28 dnech  

od betonáţe, dle časového plánu. 
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5.6 Personální obsazení 

Na stavební práce bude dohlíţet stavbyvedoucí a jim pověření mistři. Pracovníci 

musí být vţdy řádně seznámeni s daným úkolem, s předpisy BOZP a s řádem pohybu 

po staveništi. Zhotovitel a jeho pracovníci dbají na pokyny koordinátora bezpečnosti  

a na pokyny technického dozoru investora. Všichni pracovníci musejí v daném rozsahu 

pouţívat ochranné pracovní pomůcky. Obsluhu strojů a specifické práce mohou 

provádět pouze kvalifikované osoby s danými oprávněními a průkazy. Počty pracovníků 

v jednotlivých činnostech se mění na základě časové a prostorové náročnosti právě 

prováděné činnosti. 

5.6.1 Vedení zhotovitele monolitického železobetonového skeletu 

Stavbyvedoucí:   1 

Mistr:     2   

5.6.2 Obsluha strojů 

Obsluha věţového jeřábu:   1 

Obsluha nákladního automobilu: 1 

Obsluha autodomíchávačů:  4 

Obsluha autočerpadla:  1 

Obsluha pístového čerpadla:   1 

5.6.3 Složení pracovní čety pro montáž a demontáž bednění 

Vedoucí pracovní čety (parťák): 1 

Výkonný pracovník – tesař:   6 

Pomocný dělník:    2 

Geodet:    1 

5.6.4 Složení pracovní čety pro ukládání výztuže 

Vedoucí pracovní čety (parťák): 1 

Výkonný pracovník – ţelezář:  8 

Pomocný dělník:    2 

Geodet:    1 

5.6.5 Složení pracovní čety pro ukládání betonové směsi 

Vedoucí pracovní čety (parťák): 1 

Výkonný pracovník – betonář:  6 
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Pomocný dělník:    2 

5.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

5.7.1 Stroje a elektrické nářadí 

Liebherr 180 EC-H 10 Litronic: 1 

Autodomíchávače Stetter C3: 4 

Autočerpadlo Schwing S 52 SX: 1 

Stavební vrátek Camac P300: 1 

Vibrátor ponorný Perles AV 425: 1 

Svářečka Güde GE:   1 

Bruska úhlová Bosch:   2 

Okruţní pila Bosch:   2 

Příklepová vrtačka Bosch:  1 

Pístové čerpadlo P718:  1 

Tahač s valníkovým návěsem: 1 

5.7.2 Ostatní nářadí a pracovní pomůcky 

V rámci výstavby monolitického ţelezobetonového skeletu bude zapotřebí: 

stavební kolečko, páčidlo na odbednění, lopata, rozhrnovací hrábě, vázací kleště, 

stahovací lať (letadlo), olovnice, vodováha, nivelační laser, nivelační lať, lajnovací 

šňůra, metr, pásmo, hladítko na beton, koště, čistič povrchu bednění (škrabka), úhelník, 

ruční pilka, tesařské kladivo, zednické kladivo a další. 

Kaţdý pracovník bude oblečen v pracovním oděvu s dlouhými rukávy  

a nohavicemi. Na sobě bude mít reflexní vestu, pracovní rukavice, pracovní helmu  

a pevnou pracovní obuv s kovovou špičkou. Mezi další pracovní pomůcky patří 

svářečská kukla, ochranné brýle, ochranná sluchátka, brodící kalhoty či holínky.  

5.8 Jakost a kontrola kvality 

Podrobný popis prováděných kontrol je obsaţen v kapitole č. 7 Kontrolní  

a zkušební plán pro monolitický ţelezobetonový skelet. 

5.8.1 Vstupní kontrola 

1. Kontrola projektové dokumentace a přidruţených dokumentů 

2. Kontrola připravenosti pracoviště a převzetí pracoviště 

3. Kontrola předcházejících konstrukcí 
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4. Kontrola strojní sestavy 

5. Kontrola kvality dodaného materiálu a jeho skladování 

6. Kontrola pracovníků 

5.8.2 Mezioperační kontrola 

7. Kontrola klimatických podmínek 

8. Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 

9. Kontrola výztuţe 

10. Kontrola bednění 

11. Kontrola dodávky čerstvého betonu 

12. Kontrola zpracování čerstvé betonové směsi 

13. Kontrola ošetřování vybetonované konstrukce 

14. Kontrola při odbedňování konstrukcí 

5.8.3 Výstupní kontrola 

15. Kontrola geometrické přesnosti 

16. Kontrola pevnosti betonu 

17. Kontrola provedení konstrukcí 

5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se detailněji věnuje kapitola  

č. 8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Pracovníci podílející se na výstavbě musí být 

vţdy řádně seznámeni s postupem prací, s předpisy BOZP a s řádem pohybu po 

staveništi. 

Hlavní legislativní předpisy zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci: 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništi (novela č. 136/2016 Sb.) 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 

a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (novela č. 88/2016 Sb.) 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

(novela č. 246/2018 Sb.) 

5.10 Vliv na ţivotní prostředí a nakládání s odpady 

Po dobu výstavby monolitického ţelezobetonového skeletu je zapotřebí 

minimalizovat negativní dopad stavební činnosti na ţivotní prostředí. Snaţíme se 

minimalizovat produkci hluku, prachu a vibrací. Veškeré stroje na bázi spalovacích 

motorů musí mít platné emisní zkoušky, případně platný dokument o splnění emisní 

normy. Je nutno zabránit pronikání provozních kapalin a olejů do vnějšího prostředí 

pomocí úkapových van. Pro výplach autodomíchávačů a čerpadel betonové směsi bude 

na staveništi umístěna výplachová vana. Při vkládání betonové směsi do násypky 

čerpadla či bádie se prostor mezi stroji pokryje omyvatelnou fólií, která zabrání 

znečištění povrchu staveništní komunikace. Z důvodu předpokládaného zhoršení 

stávajících poměrů v okolí staveniště je pracovní doba stanovena od 7:00 do 15:30, dle 

poţadavku investora, tedy vlastníka nemocnice.  

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (novela č. 241/2018 Sb.) se stanoví povolený 

hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb od staveništního hluku v době 

mezi 7–21 hod a to 65 dB. Tento hygienický limit se bude v pravidelných intervalech 

měřit a jeho hodnota 65 dB nesmí být překročena.  

Veškeré nakládání s odpadním materiálem se bude řídit zákonem č. 185/2001 

Sb. (novela č. 223/2015 Sb. a 225/2017 Sb.), vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu 

odpadů a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (novela  

č. 387/2016 Sb., 437/2016 Sb. a 83/2016 Sb.) Všechny odpady budou tříděny  

a odváţeny firmou Marius Pedersen a. s. 

Předpokládaný vznik odpadů u monolitického ţelezobetonového skeletu: 

Název odpadu Zatřídění dle katalogu odpadů Kategorie odpadů 

Papírové odpady 20 01 01 – Papír a lepenka Ostatní  

Sklo 20 01 02 – Sklo Ostatní  

Směsný odpad 20 03 01 – Směsný komunální odpad Ostatní  

Plastové odpady 20 01 39 – Plasty Ostatní  

Beton 17 01 01 – Beton Ostatní 

106



Ocel 17 04 05 – Ţelezo a ocel Ostatní 

Dřevo 17 02 01 – Dřevo Ostatní 

Plasty 17 02 03 – Plasty Ostatní 

Odpadní oleje 13 01 – Odpadní hydraulické oleje  Nebezpečné 

Odpadní oleje 13 02 – Odpadní motorové oleje Nebezpečné 

Motorová nafta 13 07 01 – Topný olej a nafta Nebezpečné 

Motorový benzín 13 07 02 – Motorový benzín Nebezpečné 

Papírové obaly 15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly Ostatní 

Plastové obaly 15 01 02 – Plastové obaly Ostatní 

Dřevěné obaly 15 01 03 – Dřevěné obaly Ostatní 

Tab. 17 Předpokládaný vznik odpadů u monolitického ţelezobetonového skeletu 
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6.1 Obecné informace 

6.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské 

zdravotní a.s. Nemocnice Teplice o. z.  

Místo stavby:  

     Areál nemocnice Teplice 

Duchcovská 53, 415 29 Teplice 

Katastrální území Teplice [766003] 

Parcelní číslo 3456/1 

Vlastník, provozovatel: 

Krajská zdravotní a. s. 

Sociální péče 3316/12A 

401 13 Ústí nad Labem  

Projektant: 

     ATELIER PENTA, v. o. s.  

Mrštíkova 12  

586 01 Jihlava  

zastoupená ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. – 

jednatelem 

6.1.2 Obecné informace o stavbě 

Stavba se nachází v jihozápadní části nemocničního areálu Teplice. Vlastníkem 

všech dotčených pozemků je Krajská zdravotní a. s. Přístup na staveniště je dvěma 

vjezdy z obousměrné ulice Anglické. Plocha určená pro výstavbu je téměř rovinatá, 

svahovaná k severovýchodní části areálu. Objekt je navrhnut jako samotně stojící 

dvoupodlaţní monolitický skelet s plochou střechou. Zaloţení objektu je navrţeno na 

vrtaných pilotách, vetknutých do skalního podloţí. Zajištění stavební jámy nebude 

potřeba, pilotovací rovina je v úrovni stávajícího terénu. Přes hlavu pilot bude poloţena 

základová deska. Deska bude realizována na zhutněný štěrkový násyp, který bude 

slouţit i jako zhutněný podklad pro pilotovací soupravu. Monolitický ţelezobetonový 

skelet je navrhnut s lokálně podepřenými stropními deskami po obvodě jsou ztuţeny 

ţebry a parapetními nosníky. Schodišťová ramena a mezi-podesty jsou monolitické 

ţelezobetonové, betonované dodatečně mezi schodišťové stěny. Obvodový plášť bude 
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tvořen ţelezobetonovou konstrukcí doplněnou o keramickou vyzdívku  

s tepelnou izolaci v kontaktním provedení. Veškeré vnitřní vyzdívané konstrukce budou 

provedeny aţ dodatečně a nejsou nutné pro nosnou funkci ţelezobetonového skeletu. 

Střecha objektu je navrţena jako plochá jednoplášťová s tepelnou izolací z minerální 

vlny. Budovaný objekt operačních sálu bude ke konci stavebních prací propojen se 

stávajícím pavilonem F. [Informace v této podkapitole se částečně shodují  

s podkapitolou 5.1.2  Obecné informace o stavbě, a to z důvodu vypracování dvou 

různých technologických předpisů na jednu konkrétní stavbu] 

6.1.3 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis je zpracován pro provádění vrtaných pilot s paţením 

z ocelových paţnic. Piloty jsou navrhnuty o průměrech 1 020 a 630 mm. Délka pilot 

závisí na hloubce skalního podloţí. Provádění pilot bude realizováno ze zhutněné 

pilotovací roviny, v úrovni -0,375 = 246,985 m. n. m. Celkově je navrţeno 77 pilot. 

Délka pilot je proměnlivá. Piloty jsou vrtány rotačně pomocí příslušných vrtným 

nástrojů, které jsou opatřeny řezacími destičkami nebo vrtnými zuby. Hlavy pilot jsou 

vţdy pod úrovní pilotovací roviny, proto budou piloty realizovány technologií hluchého 

vrtání. Z tohoto důvodu bude vrt po celou dobu zapaţen a hlava piloty bude 

přebetonována o 100 mm. Po vyvrtání piloty a vyčistění vrtu dojde k osazení armokoše 

a betonáţi za postupného vytahování paţnice. Po zatvrdnutí betonu se provede 

vyhloubení jámy, případně rýh na úroveň základové spáry a upraví se hlava pilot. 

6.2 Připravenost a převzetí pracoviště 

6.2.1 Převzetí pracoviště 

Před zahájením prací na vrtaných pilotách musí dojít ke kontrole předcházejících 

prací, tedy provedení hrubých výkopových prací a pilotovací roviny. Dokončené uţ 

budou také části přípojek inţenýrských sítí, které se nacházejí pod staveništní 

komunikací. Existující a nově vybudované inţenýrské sítě musí být vytyčeny a viditelně 

označeny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při výkopových pracích byla zemina 

vykopána na úroveň hrubé pláně -0,775 = 246,585 m. n. m. Poté byl navezen  

a zhutněn štěrkopískový polštář o tloušťce 400 mm. Dle projektové dokumentace musí 

být povrch pilotovací roviny zhutněn na EDEF2 = 70 MPa. Výšková úroveň pilotovací 

roviny je -0,375 = 246,985 m. n. m. Při převzetí pracoviště musí dojít ke statické 

zatěţovací zkoušce deskou a naměření deformačního modulu Edef2.  Zkoušku provede 
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specializovaná geotechnická laboratoř. V rámci převzetí musí také dojít 

ke geodetickému přeměření polohového a výškového umístění hlavní stavební jámy  

a pilotovací roviny. Všech kontrol při převzetí pracoviště se zúčastní technický dozor 

investora, odpovědný zástupce hlavního zhotovitele, zhotovitele zemních prací  

a zhotovitele vrtaných pilot, pokud to není jedna a ta samá osoba. O převzetí pracoviště 

se sestaví protokol, který bude součástí stavebního deníku. Po odstranění případných 

vad na předcházejících pracích, souhlasu a podpisu protokolu od všech výše zmíněných 

zúčastněných stran můţou práce na vrtaných pilotách začít. 

6.2.2 Připravenosti pracoviště a staveniště 

Přístup na staveniště je zajištěn dvěma vjezdy z obousměrné ulice Anglické. 

Plocha určená pro výstavbu je téměř rovinatá, svahovaná k severovýchodní části areálu. 

Staveništní komunikace je v této etapě zhotovena z podkladní geotextílie, hrubého 

kameniva frakce 32/64 o tloušťce 180 mm, kameniva frakce 16/32 o tloušťce 50 mm  

a betonovým panelem o tloušťce 150 mm. Oplach vozidel znečištěných od zeminy bude 

zajištěn u stávající východní brány tlakovou vodní myčkou. Znečištěná voda z omytých 

nákladních automobilů bude odváděna ţlabem do kanalizační vpusti a do odlučovače 

lehkých kapalin GSOL-2/10. Pro výplach autodomíchávačů bude na staveništi umístěna 

výplachová vana. Objekty zařízení staveniště budou vyhotoveny při přípravných 

pracích před začátkem výkopových prací. Objekty zařízení staveniště jsou vyznačeny ve 

výkresu č. 2 Zařízení staveniště – zemní práce, pilotáţ. Pracoviště musí být připraveno 

k bezpečnému provádění prací, musí být čisté a vyklizené. Jednotlivé pracovní čety 

musí být před vstupem na staveniště seznámeni s prostorem pracoviště, staveniště a být 

proškoleni o BOZP a o pouţívání OOPP.  

6.3 Materiály, doprava a skladování 

6.3.1 Materiály 

Zemina z vrtů a beton pilot 

Ozn. ⌀ [mm] [MJ] Beton C 20/25 Zemina z vrtů 

P1 – 9  1 020 m
3
 44,84 46,68 

P10 – 18  1 020 m
3
 74,24 76,08 

P19 – 35  1 020 m
3
 147,17 148,91 

P36 – 43  1 020 m
3
 59,46 60,27 

P44 1 020 m
3
 5,72 7,67 
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P45 1 020 m
3
 6,62 8,49 

P46 – 59 630 m
3
 22,25 32,25 

P60 – 63  630 m
3
 6,98 9,19 

P64 – 77  630 m
3
 30,97 31,51 

Celkem m
3
 398,24 421,05 

Tab. 18 Zemina z vrtů a beton pilot 

 

Výztuţ pilot 

Konstrukce Druh výztuţe [MJ] Mnoţství 

Piloty B500B 10 505 (R) t 19,52 

Celkem t 19,52 

Tab. 19 Výztuţ pilot 

 

6.3.2 Primární doprava 

Hlavním prostředkem pro odvoz zeminy ze staveniště bude třístranný sklápěč 

MAN TGS 37.480 BB 8x4 Euro 6. Betonová směs bude dopravována autodomíchávači 

Schwing Stetter C3 z betonárny Cemex. Přibliţné mnoţství čerstvé betonové směsi se 

bude objednávat minimálně 2 dny předem. Pro přepravu armokošů pilot, včetně 

distančních prvků z armovny Prefa Ţatec s. r. o., bude vyuţit tahač DAF XF105.460 

ATE s valníkovým návěsem a hydraulickou rukou Palfinger PK 32080 C. Dodávky 

výztuţe budou prováděny dle potřeby, nejdříve 2 dny před začátkem realizace vrtaných 

pilot. Ostatní potřebný materiál zajistí pověřený mistr dle potřeby.  

6.3.3 Sekundární doprava 

Pro nakládání zeminy z vrtů a manipulaci s armokoši pilot bude vyuţito rýpadlo-

nakladač Caterpillar 432F. Jako čistič znečištěných komunikací od zeminy bude pouţit 

smykem řízený nakladač Locust 903 vybavený přídavným zametacím zařízením 

Kovaco. Drobný materiál a pracovní nářadí se přepraví ručně nebo pomocí koleček. 

6.3.4 Skladování 

Část ornice určená pro sadové úpravy bude uloţena ve východní části staveniště 

na skládce v násypu výšky maximálně 1,5 m s vytvořeným svahem pod úhlem 45°. 

Všechna ostatní vytěţená zemina bude vyvezena na skládku Marius Pedersen a. s., která 

se nachází v 7,4 km vzdálených Modlanech. Povrch a vjezd k zpevněné pilotovací 
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rovině je navrhnut tak, aby se materiál potřebný pro výstavbu pilot, tedy zejména 

armokoše a ocelové paţnice skladovaly přímo zde, na pilotovací rovině. Armokoše pilot 

musí být podloţeny hranoly o rozměrech 100 x 100 mm po vzdálenosti 1 m. Prostor 

umoţňující průchod pracovníka mezi skladovanou výztuţí je široký minimálně 0,75 m. 

Pracovní nářadí a ostatní drobný materiál bude uskladněn ve skladovacím kontejneru 

C20 od firmy Pegas container s. r. o. 

6.4 Pracovní podmínky 

6.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba je dána dobou od 7:00 do 15:30 hodin se započítanou 

půlhodinovou přestávkou na oběd. Práce mimo danou pracovní dobu se nepředpokládají 

a z důvodu nadměrného hluku při pilotáţi nejsou investorem povoleny. Při zhoršených 

podmínkách viditelnosti bude vyuţito přenosných LED reflektorů na trojnohém stativu. 

Z důvodu bezpečnosti bude staveniště osvětleno LED reflektorem umístěným u západní 

brány, kde se nachází mycí centrum a výplachová vana. Prostor staveniště je z jiţní 

části oplocen stávajícím zděným oplocením. Zbytek staveniště je ohraničen pronajatým 

mobilním oplocením a budovou nemocnice. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na 

pilotáţi, musí být proškoleni o BOZP a o pouţívání OOPP. Kaţdý den se bude provádět 

docházka přítomných pracovníků a kontrola, zda jsou proškoleni a mají potřebné 

oprávnění, průkazy či osvědčení o výkonu daných prací.  

Stavební práce budou přerušeny při bouři, dešti, námraze, sněţení či při rychlosti 

větru vyšší neţ 11 m/s. Povinnost přerušit práce nastává i v případě sníţení viditelnosti 

pod 30 m a klesnutí teploty pod -10 °C. Na vedení stavby a kontrole prováděných prací 

se podílí stavbyvedoucí a jim pověření mistři. Stavební práce musejí probíhat dle platné 

projektové dokumentace a v rámci daných povolení. [Informace v této podkapitole se 

částečně shodují s podkapitolou 5.4.1 Obecné pracovní podmínky, a to z důvodu 

vypracování dvou různých technologických předpisů na jednu konkrétní stavbu] 

6.4.2 Pracovní podmínky procesu 

Betonáţe pilot na přelomu března a dubna by měly probíhat v rozmezí teplot +5 

aţ +20 °C. V případě sníţení teploty pod +5 °C je nutno provést opatření pro zastavení 

procesu hydratace betonu, přerušit práce, nebo provést další příslušná opatření. Mezi 

dalšími opatřeními lze předehřát sloţky betonové směsi nebo upravit sloţení betonové 

směsi. Pro úpravu sloţení betonové směsi za nízkých teplot lze pouţít cement s rychlým 
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nárůstem hydratačního tepla nebo pouţit chemické přísady pro betonáţ za nízkých 

teplot. Přísady zvyšují odolnost vůči mrazu, urychlují tvrdnutí a zajistí moţnost 

zpracovatelnosti betonů při teplotách do -10 °C. Pokud teplota klesne pod -10 °C, 

všechny práce na realizaci vrtaných pilot budou zastaveny. 

6.5 Pracovní postup 

6.5.1 Vytýčení pilot 

Před začátkem vrtání pilot je zapotřebí přesně zaměřit a vytyčit polohu pilot dle 

projektové dokumentace. Vytyčení provede dvojice geodetů pomocí totální stanice. Osy 

pilot se vytyčí pomocí čtyř ocelových kolíků o minimálním průměru 20 mm. 

Propojením protilehlých kolíku dojde k vytyčení středu piloty. Kolík se zatluče tak, aby 

jeho hlava kousek převyšoval úroveň terénu, pilotovací roviny. Viditelná hlava kolíku 

se přestříkne reflexním voděodolným sprejem. Hlavy kolíků se rozliší barevně dle 

průměru pilot. O barevném rozlišení se informuje vrtmistr. Těsně před začátkem vrtání 

je dobré vytyčenou polohu zkontrolovat a umístit pomocné kolíky 500 mm vzdálené od 

hlavních vytyčených kolíků. Tyto kolíky nám pomohou určit střed piloty při odstranění 

hlavních kolíků při první navrtávce. 

6.5.2 Vrtání pilot 

Před začátkem vrtání je důleţité překontrolovat vrtnou soupravu jako celek, 

osazení paţnic, průměr vrtacích nástrojů a jejich osazení. Na základě projektové 

dokumentace a předběţného geologického profilu bude pro vrtání pilot pouţit vrtný 

hrnec (šapa). Při výskytu tvrdého podloţí a u konce pilot lze za vrtný hrnec vyměnit 

vrtací korunku. Části vrtných nástrojů: 1) vrtná tyč 2) ovládání vyklápění dna 3) vrtný 

hrnec 4) dno vrtného hrnce (řezací zuby) 5) centrátor 

 

Obr. 73 Vrtný hrnec a vrtací korunka [46] 
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Geologický profil se můţe měnit, proto budou na staveništi připraveny všechny 

vrtné nástroje. Při zjištění radikální změny geologického profilu oproti předpokladu, je 

nutno toto zjištění konzultovat se statikem a geologem. Hloubka pilot bude v průběhu 

měřena hloubkoměrem vrtné soupravy. Svislost vrtu bude průběţně kontrolována 

pomocí zabudovaného digitálního sklonoměru ve vrtné soupravě. Paţení vrtů bude 

z ocelových dvouplášťových paţnic. První paţnice je v dolní části opatřena korunkou. 

Paţnice se posunuje zároveň s hloubením vrtu. Další paţnice si podává vrtná souprava. 

Po přiloţení paţnice k vrtu se provede upnutí pomocí šroubů po celém obvodu. 

Přikládání a spojování paţnic probíhá aţ do dosaţení poţadované hloubky vrtu. Přesah 

paţnice nad pilotovací rovinou bude cca 300 mm, tímto se zamezí napadání okolní 

zeminy a štěrku do vrtu. Části spojovatelné paţnice: 1) díl paţnice 2) spoj paţnice se 

spojovacími šrouby 3) paţnicová korunka 

 

Obr. 74 Spojovatelná paţnice [46] 

 

Vrtná souprava se ustaví nad středem piloty a vrtný nástroj s paţnicí se spustí  

na úroveň pilotovací roviny. Postup vrtání je určen od severní strany staveniště k sjezdu 

na pilotovací rovinu. Postup musí probíhat bezpečně tak, aby nedošlo k poškození 

okolních pilot a všechny piloty byly zrealizovány.  

 

Obr. 75 Postup provádění vrtaných pilot – vrtání [47] 
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Vytěţená zemina z vrtu bude kroutivým pohybem s typickým rázem vyklepána 

vedle vrtu. Pomocí rýpadlo-nakladače se zemina naloţí na nákladní automobily  

a odveze na skládku zeminy v 7,4 km vzdálených Modlanech. 

6.5.3 Čištění vrtu 

Podzemní voda a průsaky vody do vrtů pilot se dle provedeného 

hydrogeologického průzkumu nepředpokládají. Po vyvrtání vrtu do poţadované 

hloubky, tedy na povrch skalního podloţí, musí dojít k čištění dna vrtu. Čištění dna se 

provede vrtným hrncem s rovným dnem. Čištění se provádí při nízkých otáčkách  

a malém přítlaku. Vyčištěný vrt se přeměří laserovým dálkoměrem a provede se 

porovnání a kontrola délky vrtu s projektovou dokumentací. 

6.5.4 Vyztužování vrtu 

Výztuţ vrtů je tvořena armokoši kompletně vyhotovenými a dodanými 

armovnou Prefa Ţatec s. r. o. Na armokoších budou jiţ při výrobě osazena distanční 

betonová kolečka, která nám zajistí předepsané krytí dle projektové dokumentace.  

U pilot ⌀ 1 020 mm je krytí 130 mm a u pilot ⌀ 630 mm je krytí 110 mm. Předepsané 

krytí je se započítaným zvětšením o tloušťku stěny paţnice. Dovezené armokoše budou 

skladovány přímo na pilotovací rovině. Nejdelší armokoš má délku 10,5 m, z důvodu 

dopravy a montáţe tedy není nutné rozdělit armokoše na části. Kaţdý armokoš bude 

označen štítkem s označením příslušné piloty dle projektové dokumentace. Armokoš se 

pomocí háku na vrtné soupravě zavěsí do svislé polohy. Armokoš se opatrně, tak aby se 

nezdeformoval, přemístí nad střed vrtu a pomalu spustí dovnitř, do vrtu. 

 

Obr. 76 Postup provádění vrtaných pilot – ukládání armokoše do vrtu [47] 
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6.5.5 Betonáž pilot 

Pro betonáţ pilot bude pouţit beton C 20/25 – XC2 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S4. 

Betonáţ by měla proběhnout v co nejkratší době od ukončení vrtání. Vrtné práce budou 

časově koordinovány tak, aby se ještě ten den stihla pilota vyztuţit a vybetonovat.  

Dle ČSN EN 1536+A1 bude betonáţ probíhat za sucha. Betonová směs se do vrtu 

vkládá pomocí koryt autodomíchávačů skrz usměrňovací rouru umístěnou v paţnici. 

Usměrňovací roura je zavěšena na lanech vrtné soupravy. Usměrňovací roura zabezpečí 

nerozmísení betonové směsi a ochranu paţnic před proudem vháněného betonu. Pouţitý 

průměr roury včetně spojů je maximálně 0,6x vnitřní průměr armokoše. Hlavy všech 

pilot jsou pod úrovní pilotovací roviny, je tedy důleţité hlídat výšku hlav pilot danou 

projektovou dokumentací. Výšku vybetonovaných pilot budeme měřit metrem, 

laserovým dálkoměrem či orientačně objemem vloţené betonové směsi. Hlavy pilot 

budou přebetonovány o 100 mm. Odpaţení ocelových paţnic bude probíhat ihned po 

betonáţi. Paţnice se vytahuje pozvolna za stálého otáčení vrtné soupravy na obě strany. 

Při vytahování paţnic je důleţité sledovat výšku betonu z důvodu plnění volného 

prostoru betonem za rubem paţnice. Při sníţení hladiny se beton musí doplnit do 

poţadované výšky. Po vytaţení jednotlivých dílů paţnic se zkontroluje pozice 

armokoše. Tímto způsobem se realizují všechny navrhnuté piloty. 

 

Obr. 77 Postup provádění vrtaných pilot – betonáţ a vytahování paţnic [47] 
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6.5.6 Dokončovací práce 

Den po dokončení poslední piloty začnou práce na dohloubení jámy  

a vyhloubení rýh pro základové pasy. Po vyhloubení jámy a s tím spojeným 

odstraněním vrchní části pilotovací roviny dojde k odbourání a úpravě přesahujících  

a znehodnocených hlav pilot. U pilot, které mají hlavu ve výškové úrovni  

-2,750 = 244,610 m. n. m., je třeba dbát zvýšené opatrnosti při vyhlubování jámy, 

případně volnou část vrtu po pilotovací rovinu zasypat a zabezpečit tím tak bezpečnou 

plochu pro pohyb nákladních automobilů a rypadla. Horní upravená hrana pilot je ve 

stejné výšce jako horní hrana podkladního betonu. Odbouraná suť z pilot se naloţí na 

nákladní automobily a odveze na skládku v 7,4 km vzdálených Modlanech. Po realizaci 

všech pilot dojde ke kontrole umístění pilot. 

6.6 Personální obsazení 

Na zhotovení vrtaných pilot bude dohlíţet stavbyvedoucí, mistr a vrt-mistr. 

Pracovníci musí být seznámeni s daným úkolem, s předpisy BOZP a s řádem pohybu po 

staveništi. Zhotovitel a jeho pracovníci dbají na pokyny koordinátora bezpečnosti  

a na pokyny technického dozoru investora. Všichni pracovníci musí v daném rozsahu 

pouţívat ochranné pracovní pomůcky. Obsluhu strojů mohou provádět pouze 

kvalifikované osoby s danými oprávněními a průkazy. 

6.6.1 Vedení hlavního zhotovitele  

Stavbyvedoucí:   1 

Mistr:     1   

6.6.2 Složení pracovní čety pro pilotáž 

Vedoucí pracovní čety:   1 

Vrtmistr (obsluha vrtné soupravy):  1    

Vazači břemen, ţelezáři:   2 

Betonáři:     2 

Pomocní pracovníci:   2 

Geodet:    2 

Obsluha nákladního automobilu: 3+1 

Obsluha autodomíchávačů:  3 

Obsluha rýpadlo-nakladače:  1 

Obsluha smykem říz. nakladače: 1 
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6.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

6.7.1 Stroje a elektrické nářadí 

Vrtná souprava Bauer BG 24H: 1 

Autodomíchávače Stetter C3: 3 

Nákladní automobil MAN TGS: 3 

Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F: 1 

Tahač s valníkovým návěsem: 1 

Smykem řízený nakladač:  1 

Svářečka Güde GE:   1 

Benzínové bourací kladivo:  2 

6.7.2 Ostatní nářadí a pracovní pomůcky 

K ostatnímu pomocnému nářadí patří: stavební kolečko, lopata, rýč, krumpáč, 

vázací kleště, olovnice, vodováha, nivelační laser, nivelační lať, metr, pásmo, kladivo  

a další. 

Kaţdý pracovník bude oblečen v pracovním oděvu tak, aby měl zakryty všechny 

končetiny. Pracovníci musí být vybaveni reflexní vestou, pracovními rukavicemi, 

pracovní helmou a pevnou pracovní obuví. Při sváření musí být pracovníci vybaveni 

svářečskou kuklou, při práci v okolí hlučných strojů pak ochrannými sluchátky. 

6.8 Jakost a kontrola kvality 

Podrobný popis prováděných kontrol je obsaţen v kapitole č. 12 Kontrolní  

a zkušební plán pro vrtané piloty. 

6.8.1 Vstupní kontrola 

1. Kontrola projektové dokumentace a přidruţených dokumentů 

2. Kontrola připravenosti pracoviště a převzetí pracoviště 

3. Kontrola předcházejících konstrukcí 

4. Kontrola strojní sestavy 

5. Kontrola kvality dodaného materiálu a jeho skladování 

6. Kontrola pracovníků 

6.8.2 Mezioperační kontrola 

7. Kontrola klimatických podmínek 

8. Kontrola vytyčení pilot 
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9. Kontrola ocelových paţnic 

10. Kontrola provádění vrtů a geologického profilu 

11. Kontrola armokošů a jejich osazení 

12. Kontrola dodávky a zpracování čerstvé betonové směsi 

13. Kontrola ošetřování vybetonované konstrukce 

14. Kontrola při odbourání hlavy pilot 

6.8.3 Výstupní kontrola 

15. Kontrola umístění pilot 

16. Kontrola únosnosti pilot 

17. Kontrola pevnosti betonu 

6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečností a ochranou zdraví při práci se detailněji zabývá kapitola č. 8 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Pracovníci podílející se na výstavbě musí být 

vţdy řádně seznámeni s postupem prací, s předpisy BOZP a s řádem pohybu po 

staveništi. 

Hlavní legislativní předpisy zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci: 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništi (novela č. 136/2016 Sb.) 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 

a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 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 (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (novela č. 88/2016 Sb.) 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

(novela č. 246/2018 Sb.) [Informace v této podkapitole se shodují s podkapitolou 5.9 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, a to z důvodu vypracování dvou různých 

technologických předpisů na jednu konkrétní stavbu] 
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6.10 Vliv na ţivotní prostředí a nakládání s odpady 

Po dobu realizace vrtaných pilot je zapotřebí minimalizovat negativní dopad 

stavební činnosti na ţivotní prostředí. Snaţíme se co nejvíce minimalizovat produkci 

hluku, prachu a vibrací. Stroje na bázi spalovacích motorů musí mít platné emisní 

zkoušky, případně platný dokument o splnění emisní normy. V rámci ochrany 

podzemních vod je nutno zabránit pronikání provozních kapalin do vnějšího prostředí 

pomocí úkapových van. Pro výplach autodomíchávačů bude ve východní části 

staveniště umístěna výplachová vana. Z důvodu zhoršení stávajících poměrů 

v prostorách nemocničního areálu, při realizaci vrtaných pilot, zejména kvůli hluku je 

investorem stanovena pracovní doba od 7:00 do 15:30 hodin. 

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (novela č. 241/2018 Sb.) se stanoví povolený 

hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb od staveništního hluku v době 

mezi 7–21 hod a to 65 dB. Tento hygienický limit se bude v pravidelných intervalech 

měřit a jeho hodnota 65 dB nesmí být překročena.  

Veškeré nakládání s odpadním materiálem se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. 

(novela č. 223/2015 Sb. a 225/2017 Sb.), vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 

 a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (novela č. 387/2016 

Sb., 437/2016 Sb. a 83/2016 Sb.) Všechny odpady budou tříděny a odváţeny firmou 

Marius Pedersen a. s. [Informace v této podkapitole se částečně shodují s podkapitolou 

5.10 Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady, a to z důvodu vypracování dvou 

různých technologických předpisů na jednu konkrétní stavbu] 

Předpokládaný vznik odpadů u monolitického ţelezobetonového skeletu: 

Název odpadu Zatřídění dle katalogu odpadů Kategorie odpadů 

Papírové odpady 20 01 01 – Papír a lepenka Ostatní  

Sklo 20 01 02 – Sklo Ostatní  

Směsný odpad 20 03 01 – Směsný komunální odpad Ostatní  

Plastové odpady 20 01 39 – Plasty Ostatní  

Beton 17 01 01 – Beton Ostatní 

Ocel 17 04 05 – Ţelezo a ocel Ostatní 

Zemina 17 05 04 – Zemina a kamení  Ostatní 

Dřevo 17 02 01 – Dřevo Ostatní 

Plasty 17 02 03 – Plasty Ostatní 

Stavební odpady 17 09 03 – Jiné stavební odpady  Nebezpečné 
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Stavební odpady 17 09 04 – Jiné stavební odpady Ostatní 

Odpadní oleje 13 01 – Odpadní hydraulické oleje  Nebezpečné 

Odpadní oleje 13 02 – Odpadní motorové oleje Nebezpečné 

Motorová nafta 13 07 01 – Topný olej a nafta Nebezpečné 

Motorový benzín 13 07 02 – Motorový benzín Nebezpečné 

Papírové obaly 15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly Ostatní 

Plastové obaly 15 01 02 – Plastové obaly Ostatní 

Dřevěné obaly 15 01 03 – Dřevěné obaly Ostatní 

Tab. 20 Předpokládaný vznik odpadů u vrtaných pilot 
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7.1 Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli 

projektové dokumentace a koordinátorovi 

7.1.1 Údaje o stavbě 

a) základní údaje o druhu stavby 

Jedná se o novostavbu dvoupodlaţního nemocničního objektu. V 1NP bude 

umístěno technické a provozní zázemí pro provoz nově budovaného pavilonu. V 2NP se 

budou nacházet čtyři operační sály, komplex centrální sterilizace pro mytí a přípravu 

materiálu a 6 lůţek v jednom pooperačním pokoji. Dále zde budou umístěny 

komunikační prostory, šatny a sklady včetně administrativních prostor. 

 

b) název stavby 

Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a. s. Nemocnice 

Teplice o. z. 

 

c) místo stavby 

Areál nemocnice Teplice 

Duchcovská 53, 415 29 Teplice 

Katastrální území Teplice [766003] 

Parcelní číslo 3456/1 

 

d) charakter stavby 

Objekt operačních sálů je nově stavěná dvoupodlaţní monolitická skeletová 

konstrukce s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Nově budovaný pavilon je funkčně 

provozně i technicky spojen se stávajícími areálovými objekty spojovacím krčkem. 

 

e) účel uţívání stavby 

Jedná se o stavbu pro zdravotnické účely. 

 

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Výstavba nového pavilonu se bude skládat z jedenácti základních výstavbových 

etap. A to z etapy zemních prací, základů, spodní stavby, vrchní stavby, zastřešení, 

provádění příček a rozvodů instalací, provádění vnitřních omítek a podkladních vrstev 
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podlah, provádění podlah, kompletace povrchů a technologie, kompletace rozvodů 

instalací a vnitřních prací a vnějších úprav. 

Dle časového plánu vychází doba výstavby hrubé stavby na 12 měsíců. 

Předpokládaný začátek prací je stanoven na 4. 3. 2019. Předání hrubé stavby investorovi 

je pak naplánováno na 7. 2. 2019. Z časového plánu vychází bilance pracovníků. 

Maximální denní počet pracovníků je 26, maximální průměrný měsíčný počet je pak 21. 

 

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Staveniště bude napojeno na ulici Anglickou. Přístup bude dvěma stávajícími 

branami. 

Výstavba bude mít vliv zejména na jiţní fasádu pavilonu F, kde jsou umístěny 

lůţkové pokoje pacientů chirurgických oborů nemocnice. Během výstavbového procesu 

bude v největší moţné míře omezeno obtěţování okolí nadměrným hlukem, vibracemi  

a prachem. Minimalizace těchto negativních vlivů lze částečně dosáhnout provozními 

opatřeními během stavby a způsobem výstavby. Odstranění a minimalizace negativních 

vlivů vzniklých během výstavby jsou řešeny v kapitole č. 8 Ochrana ţivotního 

prostředí. 

 

7.1.2 Odůvodnění pro zpracování plánu 

Koordinátor bezpečnosti se určuje dle podmínek popsaných v zákoně  

č. 309/2006 Sb. § 14 (novela č. 88/2016 Sb.). Budovaný objekt bude podle předpokladu 

realizován více neţ jedním zhotovitelem, proto zadavatel stavby písemně určí 

koordinátor bezpečnosti. 

Dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novela č. 136/2016 Sb.), 

konkrétně bodu 11. – práce spojené s montáţí a demontáţí těţkých konstrukčních 

stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 

staveb, a bodu 5. – práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více neţ 

10 m, jsou práce na staveništi rizikové a proto je nutno vytvořit plán bezpečnosti. Další 

podmínky pro zpracování plánu jsou dány v zákoně č. 309/2006 Sb. § 15 (novela  

č. 88/2016 Sb.). 

Plán se zpracovává koordinátorem v takovém rozsahu, aby mu umoţnil tento 

plán vyuţívat jako hlavní prostředek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

výstavbě nového pavilonu. 
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7.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

ATELIER PENTA, v. o. s.  

Mrštíkova 12  

586 01 Jihlava  

zastoupená ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. – 

jednatelem 

7.2 Situační výkres stavby 

Situační výkres stavby se zakreslenými prvky BOZP, jako jsou hasicí přístroje  

a lékárničky pro poskytnutí první pomoci, je totoţný s výkresem zařízení stavenišť, tedy 

přílohou B. 1 Zařízení staveniště – zemní práce, vrtané piloty a B. 2 Zařízení 

staveniště – hrubá vrchní stavba. 

7.3 Poţadavky na obsah plánu 

7.3.1 Základní informace pro splnění plánu BOZP 

Pro splnění poţadavků na plán BOZP se v něm uvádějí a budou jeho součástí 

informace o rozhodnutí týkajících se stavby a informace o podmínkách v projektové 

dokumentaci pro provedení stavby a dalších dokumentů. Další podmínkou pro splnění 

poţadavků jsou postupy na staveništi řešící a konkretizující jednotlivá opatření 

vyplývající z platných právních předpisů viz níţe. 

 

7.3.2 Postupy na dodržování BOZP při realizaci daného díla 

Postupy a řešení jednotlivých opatření při práci na staveništi jsou řešeny 

výpisem rizik a bezpečnostních opatření, která se k rizikům vztahují. Všechna řešení 

vyplývají z platných právních předpisů a vztahují se k dané stavbě. Rozdělena jsou dle 

přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novela č. 136/2016 Sb.). 

Legislativou pro řešení bezpečnostních opatření je nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. (novela č. 136/2016 Sb.) o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništi, dále pak nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým 

se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí, a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu  

z výšky nebo do hloubky. 
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a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 

skladování a manipulaci s materiálem 

Riziko 

Nepovolaný vstup osob, vjezd cizích vozidel, ohroţení bezpečnosti, odcizení majetku, 

znehodnocení majetku. 

Postupy a bezpečnostní opatření  

Přístup na staveniště je zajištěn dvěma stávajícími uzamykatelnými branami, které se 

nacházejí v jiţní části staveniště. Prostor mezi branami je po celé délce zabezpečen 

stávajícím zděným oplocením o výšce 2,2 m. Jedna z bran, východní, bude hlavní pro 

příjezd vozidel, materiálu, nahlašování pracovníků apod. Druhá brána, západní, bude 

slouţit pro výjezd nákladních automobilů po vykládce, nájezd autočerpadel apod.  

U hlavní brány se bude nacházet vrátnice, kde bude po celou dobu přítomna ostraha. 

Prostor mezi stávajícím oplocením a budovami nemocnice bude oplocen mobilním 

plným plotem o výšce 2,0 m. Veškeré oplocení staveniště bude označeno 

informativními tabulemi o dodrţování bezpečnosti na staveništi. Oba vjezdy na 

staveniště budou osvětleny a označeny cedulemi se zákazem vjezdu mimo vozidel 

stavby a se sníţením rychlosti na 10 km/h. 

Staveništní komunikace a přilehlé staveništní skládky pro stavební materiál budou ze 

silničních panelů a zpevněné štěrko-drtě, skladba staveništních komunikací je řešena ve 

výkresech zařízení staveniště. Skladovací plochy, skládky, budou rovné, odvodněné  

a zpevněné. Materiál bude skladován v takové poloze a za takových podmínek, jak 

udává výrobce v technickém listu. Prvky, s kterými bude po uloţení manipulovat jeřáb, 

zejména výztuţ a bednící materiál včetně řeziva, musí být proloţen podkladky. 

Podkladky umoţní protaţení závěsného lana nebo upínacích popruhů a následné 

zavěšení materiálu na jeřáb. Prvky pravidelných tvarů mohou být uloţeny do výšky 

maximálně 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců bednění a armatur bude prováděno 

ze země nebo z pomocných konstrukcí do výšky maximálně 1,5 m. Prostor umoţňující 

průchod pracovníka mezi skladovaným materiálem je široký minimálně 0,75 m. Tekutý 

materiál bude skladován v uzavřených nádobách s otvorem směrem nahoru. Sypké 

hmoty v pytlích se ukládají ručně do výšky 1,5 m nebo na paletách aţ do výšky 3 m. 

Ornice určená pro uloţení na staveništi bude uskladněna v deponii v násypu výšky 

maximálně 1,5 m s vytvořeným svahem pod úhlem 45 °. 
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b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Riziko 

Ohroţení bezpečnosti pracovníků, odcizení majetku, poškození vyhotovených 

konstrukcí. 

Postupy a bezpečnostní opatření  

Stavební práce nebudou probíhat v nočních ani večerních hodinách. Na staveništi bude 

rozmístěno několik LED reflektorů z důvodu bezpečnosti v noci či za sníţených 

podmínek viditelnosti. Na staveništi budou dále přenosná LED světla, která budou 

pouţita při práci na jednotlivých pracovištích v budovaném objektu. 

 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

Riziko 

Poškození sítí, ohroţení bezpečnosti pracovníků, majetková újma. 

Postupy a bezpečnostní opatření  

Před začátkem výkopových prací se musí pečlivě stanovit a vytyčit ochranná  

a bezpečnostní pásma. V prostoru staveniště se nachází ochranná pásma vodovodu  

a kanalizace, která jsou vymezena vodorovnou vzdáleností na kaţdou stranu a to 1,5 m 

do průměru potrubí 500 mm a 2,5 m nad průměr 500 mm. Dále se zde nachází 

silnoproudé rozvody (VN, NN a VO) s napětím do 110 kV. Ochranné pásmo u těchto 

rozvodů činí 1,0 m po obou stranách krajního kabelu. Komunikační podzemní sítě mají 

ochranné pásmo 1,0 m. 

Pokud stavební činnost zasáhne do jednoho z ochranných pásem, je zapotřebí poţádat  

o souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení k provádění dané činnosti. 

Staveniště se dále nenachází v památkové rezervaci, zóně či chráněné krajinné oblasti. 

 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo poţáru 

Riziko 

Nebezpečí vzniku poţáru nebo výbuchu, ohroţení pracovníků a majetková újma. 

Postupy a bezpečnostní opatření  

Při výstavbě nového pavilonu se bude pracovat a manipulovat s hořlavým materiálem. 

Pro případ vzniku poţáru budou na staveništi umístěny čtyři zrevidované, přenosné 

hasicí přístroje. Všichni pracovníci budou seznámeny s místem jejich umístění. Při 

provádění prací, které by mohly ohrozit poţární ochranu, je nutno dodrţet podmínky 

dané v zákoně č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně (novela č. 225/2017 Sb.), ve vyhlášce 
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č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární bezpečnosti (novela č. 221/2014 Sb.) a 

vyhlášce č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky poţární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání ţivic v tavných nádobách. 

 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíţdění elektrického vedení a 

dalších médií, prozatímní rozvody po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 

Riziko 

Ohroţení zdraví pracovníků a majetková újma. 

Postupy a bezpečnostní opatření 

Vstup na staveniště budou zajišťovat dvě stávající brány umístěné na jiţní straně 

staveniště. Staveništní komunikace je tvořena betonovými panely a zpevněnou  

štěrko-drtí. Skladba panelové staveništní komunikace se skládá z podkladní geotextílie, 

hrubého kameniva frakce 32/64 o tloušťce 180 mm, dále z kameniva frakce 16/32  

o tloušťce 50 mm a betonového panelu o tloušťce 150 mm. Staveništní komunikace ze 

zpevněné štěrko-drtě se skládá z podkladní geotextílie, hrubého kameniva frakce 32/64 

o tloušťce 180 mm a z kameniva frakce 16/32 o tloušťce 200 mm. 

K podjíţdění ţádného vedení docházet nebude. Prozatímní rozvody vody, elektřiny  

a kanalizace jsou označeny ve výkresech zařízení staveniště. Připojení elektrické 

energie na areálový rozvod je řešeno v severní části staveniště, kde se nachází také 

hlavní staveništní rozvaděč a vypínač. Dočasné rozvody elektrické energie po staveništi 

budou umístěny v ohebných dvouplášťových chráničkách. V případech, kdy elektrické 

vedení kříţí staveništní komunikaci, bude chránička vloţena do rýhy, přes kterou se 

poloţí pojezdový plech. Hlavní vypínač pro rozvod elektrické energie i vypínač pro 

rozvod elektrické energie pro věţový jeřáb musí být přístupné a budou jasně označeny 

bezpečnostní tabulí. Všichni pracovníci budou s těmito místy seznámeni. Na staveništi 

budou rozmístěny LED reflektory z důvodu zachování bezpečnosti v noci či za 

sníţených podmínek viditelnosti. Veškeré elektrické zařízení bude pravidelně 

kontrolováno pověřenou osobu s daným oprávněním a kvalifikací. V ţádném případě 

nesmí dojít ke styku elektrické energie s vodou. V případě prudkého deště budou práce 

s elektrickým nářadím přerušeny. Dále je potřeba dbát na to, aby kabely od elektrického 

nářadí či prodluţovací kabely bez příslušné chráničky neleţely ve stojaté vodě. 

Staveništní přípojka vody bude připojena na areálový rozvod vody ve stávající šachtě. 

Zde bude pak umístěn i staveništní vodoměr a hlavní uzávěr vody. Ostatní staveništní 

rozvody vody budou realizovány pouze za tímto vodoměrem. Rozvody vody nesmí 
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kříţit staveništní komunikaci po jejím povrchu. Dočasná splašková kanalizace bude 

napojena ze sanitárních buněk na stávající areálovou kanalizaci. Ţádné jiné napojení na 

dočasnou splaškovou kanalizaci nebude dovoleno. 

Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní pilotovací roviny, respektive pod úrovní 

stavební jámy, tudíţ se s čerpáním vody neuvaţuje.  

 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 

povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

Riziko 

Ohroţení zdraví pracovníků a majetková újma. 

Postupy a bezpečnostní opatření 

Jediná příjezdová komunikace je z vedlejší ulice Anglické. Ulice je poměrně klidná bez 

většího provozu. Nacházejí se zde sklady a obytné budovy. Ulicí budou jezdit 

několikatunová nákladní auta a proto je potřeba pravidelně kontrolovat stav 

komunikace. V případě potřeby se v prostoru vstupních bran umístí pojezdový plech, 

který ochrání stávající chodník vůči zatíţení od stavebních strojů. Doprava v okolí 

staveniště je řešena v příloze B. 5 Dopravní vztahy v okolí staveniště. Prostor staveniště 

ani okolní oblast není v záplavovém území. Areál nemocnice se nachází na téměř 

rovinaté ploše, nedochází zde tedy k sesuvům zeminy. 

 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 

výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob  

a materiálu 

Riziko 

Ohroţení bezpečnosti pracovníků. 

Postupy a bezpečnostní opatření 

Veškeré objekty zařízení staveniště se budou nacházet v prostorách staveniště. Detaily 

zařízení staveniště včetně řešení svislé a vodorovné dopravy jsou řešeny v kapitole  

č. 2 Zpráva zařízení staveniště. Umístění prvků pro zabezpečení první pomoci je 

uvedeno ve výkresech zařízení staveniště. Všichni pracovníci musí být seznámeni se 

staveništěm, pracovištěm, dále musí být proškoleni o BOZP, také o pouţívání OOPP. 

 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko 

zasypání osob, s ohledem na druhy paţení, šířku výkopu, sklony svahu 
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Riziko 

Ohroţení bezpečnosti, zavalení pracovníků nebo zranění při seskakování do výkopů, 

ztráta stability a překlopení stroje, poškození inţenýrských sítí. 

 

Postupy a bezpečnostní opatření 

a) Stroje pro zemní práce 

Před začátkem prací budou všichni strojníci seznámeni s místními pracovními  

a provozními podmínkami. Stroje budou provádět práce vţdy v dostatečné vzdálenosti 

od okraje svahů a výkopů tak, aby nedošlo k jejich sesunutí či zřícení. Při práci  

a pohybu více strojů naráz bude kontrolována dostatečná vzdálenost mezi nimi. 

Kontrolu bude provádět mistr. Při nakládání výkopku nesmí být s lopatou 

manipulováno nad kabinou dopravního prostředku. Plocha, loţný prostor nákladních 

automobilů, bude nakládána rovnoměrně a bez dodatečného hutnění. Nesmí docházet 

k přetíţení nákladních automobilů a k omezení výhledu z kabiny řidiče. Případné 

převisy zeminy je nutno odstranit. Čistění lopaty stroje, rypadla, bude prováděno pouze 

při vypnutém motoru a na bezpečném, stabilním místě.  

b) Skladování materiálu 

Ornice určená pro uloţení na místě bude uloţena ve východní části staveniště na 

skládce v násypu výšky maximálně 1,5 m s vytvořeným svahem pod úhlem 45 °. 

Uloţená ornice se nakonec zakryje geotextílií tak, aby nedocházelo ke splavování 

úrodné zeminy a znečištění okolí. Při zpětném odebírání ornice u etapy sadových úprav 

je potřeba zabránit vytváření převisů. 

c) Příprava před zahájením zemních prací 

V první řadě musí být vytyčeny trasy inţenýrských sítí po celém staveništi. Všichni 

strojníci budou s polohou těchto sítí a s jejich ochrannými pásmy seznámeni.  

U vodovodu a kanalizace je toto pásmo 1,5 m do průměru potrubí 500 mm a 2,5 m nad 

průměr 500 mm. U silnoproudých rozvodů je pak ochranné pásmo 1,0 m s napětí do 

110 kV a komunikační sítě mají toto ochranné pásmo 1,0 m široké. Postup prací bude 

probíhat dle platného technologického předpisu.  

d) Zajištění výkopových prací 

Před zahájením a v průběhu prací budou kontrolovány okolní stavby, zejména stávající 

pavilon F v severní část staveniště. Staveniště je poměrně malé, ze tří stran je obklopeno 

staveništní komunikací. Zajištěno bude ze všech stran, ve vzdálenosti 1,5 m od výkopu 

bude umístěno jednotyčové dřevěné zábradlí vysoké 1,1 m. Hrany výkopu nebudou 
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zatěţovány do vzdálenosti 0,5 m. Pro stroje i pracovníky bude vţdy zajištěn bezpečný 

vstup do stavební jámy ať uţ po ţebříku nebo po šikmé rampě. Sklon šikmých ramp 

bude vţdy do poměru 1 : 5. 

e) Provádění výkopových prací 

Pravidelně se bude kontrolovat stav výkopu, stabilita stěn, svahů, moţné úniky 

podzemních plynů a stav obnaţené konstrukce stávajícího objektu. Při souběţném 

ručním a strojním provádění výkopů musí být zajištěn bezpečný prostor mezi 

pracovníkem a strojem a to minimálně 2 m od maximálního dosahu pracujícího stroje. 

Pokud nemá strojník dostatečný výhled a přehled o okolí, v práci nepokračuje. 

Obnaţení inţenýrských sítí se provádí zásadně ručně. Po celou dobu výkopových prací 

bude mistrem kontrolován stav zábradlí, paţení, lávek, svahů a dalších zařízení, které 

zajištují bezpečnost při zemních pracích. Při mechanickém zhutňování zeminy bude 

kontrolován stav stěn a svahů. 

f) Zajištění stability stěn výkopů 

Výkopy budou zajištěny proti sesutí. Hlavní stavební jáma bude svahovaná. Paţení stěn 

rýh musí být provedeno tak, aby zachytilo zemní tlaky. Do strojně vyhloubených 

výkopů se v ţádném případě nesmí vstupovat před zajištěním rozpěrnou konstrukcí. 

Světlá šířka výkopů se svislými stěnami, kde pracují pracovníci, je široká minimálně  

0,8 m. Pracovní prostor pro navazující stavební práce je taktéţ minimálně 0,8 m široký. 

g) Svahování výkopů 

Svahy hlavní stavební jámy budou do výšky 3 m se sklonem v poměru 1 : 1. Sklon 

svahu bude konzultován na základě fyzikálně-mechanických vlastností zeminy 

s geologem. V případě nepříznivých klimatických podmínek se nesmí nikdo  

z pracovníků zdrţovat v okolí svahu.  

 

j) 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, provádění bednění 

Riziko 

Ohroţení bezpečnosti pracovníků, znehodnocení betonované konstrukce, poškození 

stroje, poškození bednění, pád pracovníka do čerstvé směsi, popálení pracovníka. 

Postupy a bezpečnostní opatření 

a) Autodomíchávače, čerpadla betonové směsi a vibrátory. 
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Po ukončení plnění či vyprazdňování autodomíchávače provede řidič kontrolu zajištění 

výsypného zařízení do přepravní polohy. Při ukládání betonové směsi bude 

autodomícháváč umístěn na viditelném a únosném místě. Potrubí od čerpadla se nebude 

dotýkat ţádných dočasných ani stálých konstrukcí a bude umístěno tak, aby se při práci 

nemuselo dále přemisťovat. Betonáři vţdy drţí konec potrubí tak, aby se vlivem 

dynamických účinků neohrozilo zdraví pracovníků či se nepoškodily jiné stávající či 

dočasné konstrukce. Pro dopravu betonové směsi k čerpadlu bude zajištěn rychlý  

a bezpečný příjezd autodomíchávačů. Všichni řidiči budou s tímto systémem dopravy 

seznámeni po prvním příjezdu na stavbu. U čerpadel je zakázáno přehýbat a ručně 

přemisťovat hadice. Výloţník se nebude pouţívat ke zdvihání osob či břemen. V jeho 

pracovním prostoru se nebude nikdo zdrţovat. Při práci autočerpadla a rozkládání 

výloţníku musí být zajištěna stabilita stroje výsuvnými opěrami. Přemisťování stroje je 

moţné pouze s výloţníkem umístěným v přepravní poloze. Délka přívodního kabelu 

mezi účinnou částí vibrátoru a napájecí jednotkou musí být delší neţ 10 m. Ponořování 

a vynořování hlavice z betonové směsi je prováděno pouze za chodu vibrátoru. 

b) Bednění 

Bednění musí být tuhé, únosné a těsné. V kaţdém stádiu prací musí být zajištěno proti 

pádu, musí být únosné a ztuţené v podélné, příčné i vodorovné rovině. Při jeho montáţi 

a demontáţi dbáme na pokyny výrobce a příslušné technologické předpisy. Únosnosti 

podpěrných konstrukcí budou doloţeny statickými výpočty. Před betonáţí proběhne 

kontrola bednění jako celku. Tuto kontrolu provede mistr. 

c) Přeprava a ukládání betonové směsi 

Při přečerpávání směsi do bádií a při jejím ukládání do bednění se bude pracovat 

z bezpečných plošin a lávek tak, aby byla zajištěna ochrana pracovníků proti pádu 

z výšky nebo zalití betonovou směsí. V průběhu betonáţe se budou provádět kontroly 

stavu bednění. Při zjištění sebemenšího vychýlení nebo těsnosti bednění budou práce 

přerušeny do doby, neţ se chyba odstraní. Musí být zajištěn způsob dorozumívání mezi 

obsluhou čerpadla a pracovníky, kteří betonovou směs ukládají. 

d) Odbedňování 

Doba, po které se bude odbedňovat, je konzultována se statikem, popřípadě 

stavbyvedoucím. Ţebříky lze pouţít do výšky 3,0 m a to tehdy, pokud se neuvolňují 

nosné části bednění a stabilita ţebříku není závislá na zrovna demontovaných částech 

bednění. Odbedňujeme pouze tehdy, pokud je dílec bednění zavěšen na věţový jeřáb. 

Ohroţený prostor v okolí odbedňování se zajistí proti vstupu nepovolaných osob. 
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Odbedněné a očistěné dílce a další bednící prvky se ukládají na předem určená místa, 

tedy na skládku bednění. 

e) Práce ţelezářské 

Skládka ţeleza bude ohraničena bezpečnostní páskou tak, aby nedocházelo k ohroţení 

pracovníku a vozidel pohybujících se po staveništi. Uloţení výztuţe bude na dřevěných 

podkladcích. Podkladky zajistí prostor pro manipulaci a zavěšení výztuţe na věţový 

jeřáb. Kaţdý svazek výztuţe bude označen štítky dle projektové dokumentace. Vázat  

a zavěšovat výztuţ na jeřáb mohou pouze pracovníci s platným vazačským průkazem. 

Pohyb po výztuţi vodorovných konstrukcí bude zajištěn pomocí odmontovatelných 

dřevěných lávek. Svařování budou provádět pracovníci s platnými svářečskými 

průkazy. Tito pracovníci budou vybaveni svářečskou kuklou a rukavicemi. Aby nedošlo 

k popálení kůţe, pracovníci budou oblečeni v kombinéze. V blízkosti svářečských prací 

se budou dodrţovat předepsané postupy proti zabránění výbuchu nebo poţáru. 

 

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, 

dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Riziko 

Ohroţení bezpečnosti pracovníků, pád z výšky nebo do hloubky, znehodnocení zdiva. 

Postupy a bezpečnostní opatření 

Stroje pro přepravu malty se umisťují tak, aby nedocházelo k ohroţení pracovníků. 

Materiál pro zdění se bude ukládat tak, aby prostor pro práci byl šířky minimálně 0,6 m 

a více. Vyzdívaná stěna se nesmí nijak zatěţovat. Osazování předmětů a technologií na 

zdivo se provádí po konzultaci se statikem. Paletovaný zednický materiál a zednická 

malta bude dopravována volným otvorem v obvodové stěně pomocí věţového jeřábu. 

Při zednických pracích, kde jsou pracovníci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo do 

hloubky, jsou dodrţovány postupy dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu  

z výšky nebo do hloubky. Detaily o tomto nařízení vlády jsou podrobně řešeny 

v podkapitole o) níţe.  

 

l) postupy pro montáţní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 

montáţních operacích, přístupy na místo montáţe, doprava stavebních dílů  

a jejich upevňování a stabilizace 
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Riziko 

Ohroţení bezpečnosti pracovníků, pád břemene, poškození montované konstrukce. 

Postupy a bezpečnostní opatření 

Montáţní práce budou zahájeny po převzetí pracoviště za účasti odpovědné osoby 

určené k montáţi. Zhotovitel montáţí zajistí bezpečný postup montáţních prací dle 

obecných poţadavků na staveniště. Pracovníci provádějící montáţ jsou vybaveni 

pomůckami dle technologického předpisu. Vázací prostředky jsou zvoleny tak, aby 

umoţnily bezpečné a přesné umístění dílce na dané místo dle projektové dokumentace. 

Je zakázáno zdvihat břemena upevněná, přimrzlá apod. Pod zavěšeným břemenem se 

nesmí vyskytovat ţádní pracovníci. Osazení dílce se můţe provádět aţ po ustálení dílce 

nad místem montáţe. Dílce se od jeřábu odvěšují aţ po bezpečném osazení na dané 

místo. Ocelové konstrukce budou po dobu montáţe uzemněny. 

 

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném 

okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí 

Riziko 

Ohroţení bezpečnosti pracovníků, pád pracovníků technickou konstrukcí, pád materiálu 

a jeho znehodnocení, pád pracovníků z výšky. 

Postupy a bezpečnostní opatření 

Prostředky osobní ochrany se pouţijí pouze v případě, kdy je vyloučeno nebo omezeno 

pouţití prvků kolektivní ochrany. Ochrana proti pádu se zřizuje ve výšce 1,5 m nad 

okolní plochou, nebo pokud je volná hloubka větší neţ 1,5 m. V případě moţnosti 

zranění osob se ochrana proti pádu zřizuje i v místech s výškou menší neţ 1,5 m.  

Do výšky 2,0 m se zábradlí skládá z horní tyče a zaráţky o výšce minimálně 0,15 m. 

Pokud je výška větší neţ 2,0 m, prostor mezi horní tyčí a zaráţkou bude zajištěn proti 

propadnutí. Zajištění proti propadnutí bude zhotoveno ze střední tyče. Výška horní tyče 

je minimálně 1,1 m.  Práce ve výškách nebude zahájena dříve neţ před provedením 

příslušných opatření. Pracovníci, kteří budou pouţívat osobní ochranné prostředky, 

musí být proškoleni s postupy při mimořádných událostech. 

a) Pouţívání ţebříků  

Pouţití ţebříků bude pouze v případech, pokud nebude moţno pouţít prostředky 

bezpečnější. Práce na ţebříků musí být prováděny krátkodobě a při pouţití jen ručního 

nářadí. Při pohybu po ţebříku je pracovník otočen čelem k ţebříku. Manipulovat se 

můţe jen s břemeny do hmotnosti 15 kg. Na ţebříku pracuje maximálně jedna osoba. 
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Ţebříky musí svým horním koncem přesahovat nástupní plošinu o minimálně 1,1 m. 

Sklon nesmí být v poměru menším neţ 2,5 : 1. Ţebřík bude postaven stabilně, bude 

opatřen zaráţkou, nahoře připevněn a za jeho patou bude volný prostor alespoň 0,6 m 

dlouhý.  Při práci na ţebříku ve výšce vetší neţ 5,0 m je pracovník zajištěn osobními 

ochrannými prostředky. Pravidelné prohlídky ţebříků budou prováděny dle technického 

listu výrobce.  

b) Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Veškeré pracovní pomůcky a stavební materiál musí být uloţen tak, aby nedocházelo ke 

sklouznutí nebo shození během probíhajících prací i po jejich skončení. Pro upevnění či 

připevnění materiálu musí být pouţit speciálně upravený pracovní oděv. 

c) Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Pro zabezpečení prostoru, nad kterými se pracuje, se pouţije vyloučení provozu, tedy 

ohrazením tohoto prostoru dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m. Ohrazený prostor 

bude mít šířku od volného okraje 1,5 m. Práce nad sebou lze provádět pouze  

s bezpečným zajištěním pracovníků na níţe poloţeném pracovišti. 

d) Práce na střeše 

Pracovníky na střeše chráníme proti pádu ze střešních plášťů a proti propadnutí střešní 

konstrukcí. Po obvodu střechy bude umístěno zábradlí o výšce 1,1 m. 

d) Dočasné stavební konstrukce 

Návod na montáţ a pouţívání dočasných konstrukcí musí odpovídat technickým listům 

dané konstrukce. Konstrukce musí být pevné, zaloţené na únosné ploše, její nosné části 

musí být zajištěny proti pádu. Lze je pouţívat pouze po písemném předání osobou 

odpovědnou za jejich montáţ. Tyto dočasné stavební konstrukce musí podléhat 

pravidelným kontrolám odpovědnou osobou. 

e) Shazování předmětů a materiálu 

Shazování předmětů a materiálu do niţších míst se snaţíme vyvarovat. Shazování je 

dovoleno pouze v případě, ţe místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob, materiál 

je shazován uzavřeným shozem a je provedeno opatření zamezující vzniku prašnosti a 

hluku. Volné shazování materiálu je moţno pouze v případě, kdy bezpečně 

předpokládáme místo dopadu. 

f) Přerušení práce ve výškách 

Zaměstnavatel je povinen přerušit práce při bouři, dešti, námraze a sněţení. Dále pak při 

rychlosti větru vyšší neţ 8 m/s u prací ve výškách a v ostatních případech při rychlosti 
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větru větší neţ 11 m/s. Povinnost přerušit práce nastává i v případě viditelnosti niţší neţ 

30 m a sníţení teploty pod hodnotu -10 °C. 

g) Krátkodobé práce ve výškách 

Ve výjimečných případech lze montáţní práce provádět z konzol a podobných ploch. 

Tyto práce lze provádět pouze tehdy, pokud je zaměstnanec vybaven osobními 

ochrannými prostředky proti pádu. 

h) Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel bude pravidelně provádět školení o bezpečnosti při práci ve výškách  

a nad volnou hloubkou.  Proškoleni musí být všichni zaměstnanci bez výjimky. 

 

p) zajištění dalších poţadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, 

jeho skladování na pracovištích, pouţití strojů 

Riziko 

Ohroţení bezpečnosti pracovníků, odcizení majetku, poškození strojů, pád břemene. 

Postupy a bezpečnostní opatření 

a) Obecné poţadavky na obsluhu strojů 

Před vjezdem a pouţitím strojů bude obsluha strojů seznámena s místními podmínkami. 

Obsluha stroje dbá a ručí za škody strojem způsobené. 

b) Stavební elektrické vrátky 

Stanoviště obsluhy stavebního vrátku je umístěno tak, aby nebylo ohroţeno zavěšeným 

břemenem. Při uvedení do chodu se pracovník přesvědčí, zda je prostor pod vrátkem 

prázdný. Vrátek je umístěn v dostatečné vzdálenosti od dráhy přepravovaného břemene. 

V místě, kde dochází k vykládání nebo nakládání materiálu, je zajištěna ochrana 

pracovníků proti pádu z výšky. Při provozu dbáme na technické listy výrobce, zejména 

na dodrţení nosnosti vrátku. V pravidelných intervalech probíhají kontroly pověřenou 

osobou. 

c) Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Obsluha strojů dbá na správný chod stroje a zaznamenává provozní vady a odchylky.  

Po ukončení práce je stroj zajištěn proti samovolnému pohybu.  Proti samovolnému 

pohybu je zajištěna také pracovní část stroje. Na konci pracovního dne jsou všechny 

stroje odstaveny na vhodné místo, kde nezasahují do staveništních komunikací. 

d) Přeprava strojů 

Pro přepravu, nakládání a skládání stroje dbáme pokynů výrobce. Při přepravě stroje se 

na loţné ploše nezdrţují ţádní pracovníci. Pracovní zařízení stroje jsou zajištěna 
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v přepravní poloze. Stroj musí být při nakládání a skládání postaven na pevném 

podkladu. Pracovník navádějící stroj na dopravní prostředek stojí mimo, ale v zorném 

poli obsluhy stroje. Při samostatné přepravě stroje po veřejné komunikaci musí být jeho 

pracovní a jiná zařízení v přepravní poloze. 

e) Skladování a manipulace s materiálem 

Přísun a odběr stavebního materiálu je zajištěn mistrem dle časového a operativního 

plánu. Materiál je skladován dle podmínek výrobce. Místa určená k vázání břemen musí 

být bezpečně přístupná. Staveništní skládky jsou rovné, zpevněné a odvodněné. Způsob 

a podmínky skladování jsou jiţ řešeny v podkapitole a). 

f) Poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení pro zdvihání břemen  

a zaměstnanců 

Podmínky a procesy na staveništi budou probíhat tak, aby nedošlo k zachycení, 

přimáčknutí nebo naraţení pracovníků. Pevnost věţového jeřábu je zaručena jeho 

pronajímatelem. Na staveništi dbáme pokynů pronajímatele a technických listů stroje, 

zejména grafu nosnosti. Pracovníci se nikdy nesmí nacházet pod zavěšeným břemenem. 

Zdvihání pracovníků věţovým jeřábem je zakázáno. Výjimečným případem je pak 

doprava pracovníka na pracovní plošině bádie. Pro manipulaci s materiály jsou zvoleny 

správné vázací prostředky. 

g) Další poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání zařízení pro zdvihání  

a přemisťování zavěšených břemen 

Všechny pracovní operace včetně kontrol probíhají tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

pracovníků. V případě, kdy jeřábník nevidí dráhu přemisťovaného břemene po celou 

dobu jeho pohybu, je nutno zajistit opatření, například pomocí vysílačky a pracovníka, 

který bude koordinovat práci jeřábníka. Zavěšování a odvazování břemene probíhá 

v koordinaci mezi vazači a jeřábníkem. Při zhoršení povětrnostních podmínek dojde 

k přerušení prací, odvěšení břemene a odbrzdění věţového jeřábu. 
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8.1 Úvodní informace 

Při výstavbě se nepředpokládá výrazné zhoršení vlivů na ţivotní prostředí. 

Veškeré negativní vlivy se snaţíme omezit, a to v co největší moţné míře. Dojde 

k zvýšené produkci hluku, prachu a vibrací. 

Při nakládání s odpady se řídíme zákonem č. 185/2001 Sb. (novela č. 223/2015 

Sb. a 225/2017 Sb.), vyhláškou č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů, dále pak vyhláškou  

č. 383/2001 Sb. (novela č. 387/2016 Sb. a 437/2016 Sb.) o podrobnostech nakládání 

s odpady. 

8.2 Vliv stavby na její okolí 

8.2.1 Ochrana proti hluku 

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (novela č. 241/2018 Sb.) se stanoví povolený 

hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb od staveništního hluku v době 

mezi 7 – 21 hod. a to 65 dB. Hygienický limit staveništního hluku se bude u prostorů 

stávajících pavilonů v pravidelných intervalech měřit a jeho hodnota 65 dB v průběhu 

stanovené pracovní doby nesmí být překročena. Při práci v blízkosti některých strojů 

hladiny hluku výrazně převyšují jeho povolné hladiny. Pokud se prokáţe, ţe pro 

standartní osmihodinovou směnu se přesáhne přípustný limit hluku 80 dB a akustického 

tlaku 112 Pa, musí být zaměstnanci vybaveni ochrannými pracovními pomůckami 

k ochraně sluchu. Pokud přípustný limit hluku překročí hladinu 85 dB., respektive 

akustický tlak 200 Pa, je zaměstnavatel povinen dohlíţet na to, aby zaměstnanci 

ochranné pracovní pomůcky k ochraně sluchu pouţívali. 

8.2.2 Zamezení šíření nečistot na příjezdové komunikace a mimo staveniště 

V největší míře musí být zamezeno šíření nečistot do okolí stavby. Zejména  

u etapy hrubé spodní stavby, při zemních pracích, musí být zajištěno mytí nákladních 

automobilů opouštějících staveniště. Oplach vozidel bude zajištěn u stávající východní 

brány tlakovou vodní myčkou. Znečištěná voda z omytých nákladních automobilů bude 

odváděna ţlabem do kanalizační vpusti a do odlučovače lehkých kapalin GSOL-2/10. 

Pro výplach autodomíchávačů bude na staveništi umístěna výplachová vana.  

Po zatvrdnutí zředěné směsi se beton rozruší na menší části a odveze k recyklaci. Dále 

je zapotřebí omezit šíření prachu a jiných vzduchem přenositelných nečistot. Omezení  

a zabránění šíření nečistot vzduchem můţeme kropením prašného materiálu či zvolením 

správné technologie u vrtání či řezání stavebního materiálu. 
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8.2.3 Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

Základní prevencí proti znečištění kanalizace, případně veřejné komunikace, je 

omytí nákladních aut. Staveništní komunikace bude z části z betonových panelů, které 

budou spádovány. Voda se bude vsakovat spárami mezi jednotlivými panely. Podloţí 

panelů a ostatní staveništní komunikace jsou sloţené ze štěrků o různých frakcích, které 

budou v budoucnu slouţit jako podkladní vrstva pro navrţené areálové komunikace, 

chodníky a parkoviště. 

V místech budoucího přilehlého parkoviště bude osazena dešťová kanalizace 

s osazenými pojezdnými vpustmi. Vpusti, respektive odpadní trouby je nutno zaslepit 

„zmuchlanou“ geotextílií a zabránit tak znečištění kanalizace zeminou či jiným 

stavebním materiálem. 

Pro betonáţ svislých konstrukcí bude pouţita bádie, pro vodorovné konstrukce 

autočerpadlo. Při vkládání betonové směsi do násypky čerpadla či bádie se prostor mezi 

stroji zakryje omyvatelnou plachtou nebo geotextílií. Po případném rozlití betonové 

směsi necháme beton zatvrdnout, poté ho rozrušíme na menší části a uloţíme do 

kontejneru připraveného k odvozu na skládku či recyklaci. 

Je nutno zabránit pronikání provozních kapalin a olejů do vnějšího prostředí. 

Postiţené místo se zasype sypkým sorbetem Spilkleen Granules - SK 1. Kapalinou 

nasáklý sorbet se vloţí do igelitových pytlů a poté dojde k jeho odvozu a likvidaci 

specializovanou firmou. Veškerá údrţba strojů a vozidel bude probíhat mimo staveniště. 

Stroje, které budou na staveništi přes noc, budou pro jistotu podloţeny úkapovými 

vanami. 

 

Obr. 78 Sypký sorbet Spilkleen Granules - SK 1 [48] 

 

Pro uloţení pro přírodu nebezpečného i jiného tekuté materiálu, který by mohl 

znečistit přilehlé okolí a vodní toky, bude vyhrazen skladový kontejner s dvojitou 

podlahou. Dvojitá podlaha nám zajišťuje, ţe v případě neţádoucího úniku kapalin 
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zabrání jejímu šíření vně skladu. Uvnitř skladu s dvojitou podlahou budou umístěny 

zejména barely s odbedňovacím olejem či provozní kapaliny do stavebních strojů apod.  

8.2.4 Prevence proti znečištění ovzduší 

Jak uţ bylo výše zmíněno, případná prašnost bude odstraněna, nebo 

minimalizována kropením či vhodně zvolenou technologií postupu práce. Staveniště 

bude dále oploceno plným 2,2 m a 2,0 m vysokým plotem, který částečně zabrání 

pronikání prachu a nečistot do okolí. 

Veškeré stroje, nářadí a dopravní prostředky na bázi spalovacích motorů musí 

mít platné emisní zkoušky, případně platný dokument o splnění emisní normy. 

8.3 Rozdělení odpadů 

Na stavbě budou produkovány a tříděny komunální odpady, stavební odpady, 

odpady z provozních kapalin a odpady z obalení stavebních materiálů. Všechny odpady 

budou tříděny a odváţeny zvlášť firmou Marius Pedersen a. s. 

8.3.1 Komunální odpad 

Název odpadu Zatřídění dle katalogu odpadů Kategorie odpadů 

Papírové odpady 20 01 01 – Papír a lepenka Ostatní  

Sklo 20 01 02 – Sklo Ostatní  

Směsný odpad 20 03 01 – Směsný komunální odpad Ostatní  

Plastové odpady 20 01 39 – Plasty Ostatní  

Textilní odpady 20 01 11 – Textilní materiály Ostatní  

Biologický odpad 
20 01 08 – Biologicky rozloţitelný 

odpad 
Ostatní  

Tab. 21 Komunální odpad 

 

8.3.2 Stavební odpad 

Název odpadu Zatřídění dle katalogu odpadů Kategorie odpadů 

Beton 17 01 01 – Beton Ostatní 

Ocel 17 04 05 – Ţelezo a ocel Ostatní 

Zemina 17 05 04 – Zemina a kamení Ostatní 
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(Neobsahující nebezpečné látky) 

Cihly 17 01 02 – Cihly Ostatní 

Dřevo 17 02 01 – Dřevo Ostatní 

Plasty 17 02 03 – Plasty Ostatní 

Izolační materiály 17 06 04 – Izolační materiály Ostatní 

Stavební odpady 
17 09 03 – Jiné stavební a demoliční 

odpady (Obsahující nebezpečné látky) 
Nebezpečné 

Stavební odpady 
17 09 04 – Jiné stavební odpady 

(Neobsahující nebezpečné látky) 
Ostatní 

Tab. 22 Stavební odpad 

 

8.3.3 Odpad z úniku provozních kapalin 

Název odpadu Zatřídění dle katalogu odpadů Kategorie odpadů 

Odpadní oleje 13 01 – Odpadní hydraulické oleje  Nebezpečné 

Odpadní oleje 
13 02 – Odpadní motorové, převodové 

a mazací oleje 
Nebezpečné 

Motorová nafta 
13 07 01 – Topný olej a motorová 

nafta 
Nebezpečné 

Motorový benzín 13 07 02 – Motorový benzín Nebezpečné 

Tab. 23 Odpad z úniku provozních kapalin 

 

8.3.4 Odpad z obalení stavebních materiálů 

Název odpadu Zatřídění dle katalogu odpadů Kategorie odpadů 

Papírové obaly 15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly Ostatní 

Plastové obaly 15 01 02 – Plastové obaly Ostatní 

Dřevěné obaly 15 01 03 – Dřevěné obaly Ostatní 

Tab. 24 Odpad z obalení stavebních materiálů 
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9.1 Smlouva o dílo číslo XX 

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a dle dalších ustanovení 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v aktuálním znění. 

9.2 Smluvní strany 

9.2.1 Objednatel 

Krajská zdravotní a. s. 

Sociální péče 3316/12A 

401 13 Ústí nad Labem 

- zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem 

Osoba oprávněná jednat:  

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel 

- ve věcech technických: Ing. Jan Novák, jan.novak@email.cz 

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. 

Číslo účtu: 123456789/0300 

Identifikační číslo: 12345678  

DIČ: CZ 12345678 

9.2.2 Zhotovitel 

Dombarak s. r. o. 

Dobrá 333 

530 02 Pardubice 

- zastoupená jednatelem Bc. Dominikem Kratěnou, dombarak@email.cz 

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. 

Číslo účtu: 123123456/0300 

Identifikační číslo: 32145678  

DIČ: CZ 32145678 

9.3 Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je realizace, zhotovení stavebního díla s názvem „Výstavba 

čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a. s. Nemocnice Teplice o. z.“. 

Zhotovitel provede dílo na svou vlastní odpovědnost a ve prospěch objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje, ţe hotové dílo předá včas dle dohodnutého termínu, a to 

v dokončeném a odpovídajícím stavu. 
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2. Zhotovení díla proběhne dle platné projektové dokumentace zpracované Atelierem 

Penta, v. o. s. Součástí díla jsou všechny věci obsaţené ve výkresové, textové  

a výpočtové části projektové dokumentace. 

 

3. Zhotovitel se při zhotovení díla zaměří dále především na následující činnosti, práce, 

dodávky a sluţby: 

a) Označení staveniště dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění. 

Označení zejména obsahuje stavební povolení, název stavby, zhotovitele a objednatele. 

Vybudování, provoz, údrţba a likvidace zařízení staveniště. Vyřešení a označení 

dopravní situace v okolí staveniště. 

b) Vytyčení všech inţenýrských sítí v území staveniště. Údaje a informace o existenci 

sítí předá objednatel zhotoviteli při aktu předání staveniště. Zhotovitel dbá na 

dodrţování podmínek vlastníků dotčených sítí. 

c) Zpracování technologických postupů a rizik BOZP. Zpracování kontrolních  

a zkušebních plánů a jejich konzultace s investorem pro budoucí ulehčení práce při 

předávání konstrukcí.  

d) Kontrolu bezpečnosti práce a ochrany zdraví a ţivotního prostředí při realizaci díla. 

Vedení stavebního deníku. Informování investora o nutnosti změn či vadách na 

projektu. 

e) Provádění veškerých zkoušek. Ukládání, vystavení a doloţení všech dokladů  

o provedení zkoušek, atestů, protokolů, prohlášení o shodě apod.  

f) Zajištění všech poţadovaných věcí a dokumentů, které slouţí pro postup udělení 

pravomocného kolaudačního souhlasu. 

g) Zhotovení a dodání dokumentace skutečného provedení investorovi ve dvou kopiích 

v elektronické i tištěné verzi. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje, ţe dílo bude provedeno dle příslušných norem, 

technologických předpisů a projektové dokumentace. Při zhotovení díla bude zhotovitel 

postupovat podle pokynů vydaných stavebním úřadem. 

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, ţe stavební práce bude provádět hospodárně a takovým 

způsobem, aby neovlivnil a nezhoršil stávající podmínky v okolí stavby. 
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9.4 Vlastnictví k dílu 

1. Vlastníkem zařízení staveniště, strojů a všech ostatních věcí slouţících k zhotovení 

díla je zhotovitel. Majetek je uloţen na pozemku objednatele, ale odpovědnost za 

veškeré stroje a materiály zde umístěné patří zhotoviteli. Odpovědnost za vady vzniklé 

na dílčích konstrukcích je po dobu do předání celého díla na zhotoviteli. 

 

2. Vlastníkem zhotoveného díla, tudíţ konstrukcí, které uţ jsou pevně připevněny či 

umístěny na místě dle projektové dokumentace je objednatel. 

9.5 Lhůta a místo plnění 

1. Místem zhotovení díla je areál Nemocnice Teplice, o. z., na adrese Duchcovská 53, 

415 29, Teplice. 

 

2. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje provedením díla v daných lhůtách: 

Zahájení prací na hrubé stavbě: 4. 3. 2019 

Dokončení prací na hrubé stavbě: 7. 2. 2020 

 

3. Zhotovitel splní svou část smlouvy dokončením stavby v daném termínu, vyklizením 

staveniště a stavby, předáním všech potřebných dokumentů a podepsání zápisu  

o předání a převzetí díla, který taktéţ podepíše i objednatel. 

 

4. Výše zmíněná lhůta se dá prodlouţit o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce 

přerušeny na příkaz objednatele. Sjednaná lhůta se prodlouţí i z důvodu přerušení prací 

z rozhodnutí příslušných orgánu nebo působení vyšší moci. Tyto přerušení nesmí být 

zapříčiněny zhotovitelem. Pokud dojde k přerušení prací z důvodu porušení daných 

předpisů zhotovitelem, sjednaná lhůta se neprodluţuje. Danými předpisy se myslí 

předpisy poţární ochrany, ochrany ţivotního prostředí, stavebního úřadu, hygienické 

sluţby apod. 

 

5. Nedodrţování termínů a daných předpisů ze strany zhotovitele je nepřípustné a jedná 

se o závaţné porušení této smlouvy. 
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6. Pokud zhotovitel dokončí dílo s předstihem, informuje o tom objednatele. Objednatel 

není povinen dílo převzít před daným termínem dokončení prací. Zhotovitel je oprávněn 

bez jakýkoliv sankcí dokončit dílo s předstihem. 

 

7. Datum dokončení prací je totoţný s datem předání a převzetí díla. 

9.6 Cena díla 

1. Smluvní cena je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení, projektové 

dokumentace se soupisem prací a výkazem výměr. Cena vychází z poloţkového 

rozpočtu oceněného zhotovitelem. Jednotkové ceny v poloţkovém rozpočtu jsou ceny 

kalkulované a tudíţ pevné po celou dobu realizace díla. Při zjištění rozdílu mezi 

projektovou dokumentací a soupisem prací a dodávek je předmětem plnění reálný 

soupis prací. Smluvní cena je celková a bez případných dodatků a změnových listů činí: 

Celková cena díla (hrubé stavby) bez DPH: 46 912 908,- Kč 

Celková cena díla (hrubé stavby) včetně 21% DPH: 56 764 618,- Kč 

 

2. V případě sníţení rozsahu smlouvy objednatelem dojde i ke sníţení ceny díla. 

Ke sníţení smluvní ceny dojde i při změnách při realizaci, jakoţto při pouţití menšího 

mnoţství či jiného druhu materiálů vůči poloţkovému rozpočtu. 

 

3. Pokud dojde ke zvýšení rozsahu smlouvy objednatelem, dojde i ke zvýšení ceny díla. 

Poloţky, které nebudou obsaţeny v původním poloţkovém rozpočtu, budou naceněny 

v cenové soustavě RTS, úroveň 18/II. Pouţití jiné cenové soustavy se nepřipouští. 

Nacenění provádí zhotovitel. 

 

4. Změny v rozpočtu či projektu musí být oběma stranami odsouhlaseny ve změnovém 

listu. Na základě změnových listů se vyhotoví písemný dodatek k této smlouvě o dílo  

a dojde k zahájení prací zhotovitelem. 

 

5. Původní smluvní cena se tak mění pouze v případě a na základě odsouhlasených 

změnových listů. Za vyhotovení změnových listů odpovídá zhotovitel. Cena se dále 

mění, pokud dojde ke změně sazby DPH, ale pouze v případě mezi termínem zahájení  

a dokončení prací, tedy při realizaci díla. 
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6. Zhotovitel, který realizuje dílo, se nemá právo domáhat zvýšení smluvní ceny 

z důvodů chyb v poloţkovém rozpočtu, změnových listů, a chyb, kterých se sám 

dopustil apod. 

9.7 Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli ţádné zálohy na realizaci díla. 

 

2. Všechny platby budou prováděny na základě faktur. Faktury budou vystaveny měsíc 

zpětně. Objednatel uhrazuje faktury do 90% výše zmíněné celkové ceny díla. Zbývající 

10% část z celkové ceny díla objednatel uhradí aţ na základě konečné faktury, která 

bude zhotovitelem vystavena aţ po předání díla bez vad a nedodělků. 

 

3. Součástí faktur je soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez soupisu prací 

je faktura neplatná. Soupis provedených prací předloţí objednatel zhotoviteli nejpozději 

pátý den následujícího měsíce. Objednatel se musí k tomuto soupisu do sedmi 

pracovních dní vyjádřit. Po odsouhlasení soupisu objednatelem dojde k okamţitému 

vystavení faktury zhotovitelem. 

 

4. Platby ze strany objednatele budou provedeny výhradně převodem peněz na účet 

zhotovitele uvedený v této smlouvě. Splatnost je stanovena dobou 30 dnů od vystavení 

faktury. Termín úhrady je dán datem odepsání peněz z účtu objednatele. 

 

5. Vystavené faktury budou obsahovat náleţitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani  

z přidané hodnoty v jeho aktuálním znění. Faktura bude dále obsahovat číslo této 

smlouvy o dílo, předmět smlouvy, název firmy, IČ a DIČ zhotovitele, IČ a DIČ 

objednatele, datum vystavení faktury, soupis provedených prací a zjišťovací protokol. 

 

6. Vystavení konečné faktury bude v termínu nejpozději 14 dnů od předání díla, které 

bude bez vad a nedodělků. Konečná faktura bude obsahovat navíc také soupis a popis 

všech uţ uhrazených faktur. 

 

7. Fakturační adresa: Krajská zdravotní a. s. 

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
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9.8 Jakost díla 

1. Tímto se zhotovitel zavazuje provést dílo bezpečně, bezporuchově, hospodárně a s co 

největším ohledem na ochranu ţivotního prostředí. Objednatel i zhotovitel se dohodli na 

pouţití a dodání materiálu s nejvyšší třídou jakosti a v souladu se zachováním 

ekonomické výstavby. 

 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat dle schválených technologických 

postupů dle platných českých či evropských norem. Dále bude dbát na platné právní 

předpisy zejména na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dodrţování kvality všech 

konstrukcí bude kontrolováno a zaznamenáváno v kontrolních a zkušebních plánech. 

Případné vady zhotovitel odstraní nebo opraví na své vlastní náklady, nebo to bude 

řešeno skrze reklamační řízení. 

9.9 Staveniště 

1. Staveniště předá objednatel na základě písemného protokolu o předání a převzetí 

staveniště. Protokol je součástí stavebního deníku. K předání dojde při oboustranném 

podpisu tohoto protokolu.  

 

2. Náklady na vybudování provozních, sociálních a výrobních objektů zařízení 

staveniště, na jejich údrţbu i vyklizení jsou zahrnuty v celkové ceně díla. Taktéţ 

náklady na dočasné přípojky energií a náklady na odběr energií jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

 

3. Zhotovitel dbá na bezpečné provádění prací, na ochranu ţivotního prostředí a poţární 

předpisy. Zhotovitel dále zabezpečí staveniště oplocením proti vstupu nepovolaných 

osob. Osoby pohybující se po staveništi musí být vybaveny pevnou obuví, reflexní 

vestou a ochranou přilbou dle předpisů BOZP. 

 

4. Zhotovitel udrţuje staveniště čisté a tak bezpečné pro pohyb a práci pracovníků. 

Odpady bude třídit a ekologicky odstraňovat dle platné legislativy zabývající se 

likvidací a tříděním odpadů. Pokud dojde ke znečištění příjezdové komunikace, 

zhotovitel zajistí její vyčistění a zabrání tak roznášení nečistot do okolí stavby. 
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5. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyčistit staveniště a to v termínu nejpozději 14 dnů 

ode dne předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel nevyklidí v poţadovaném termínu 

staveniště, pak je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám, ale na náklady 

zhotovitele. 

9.10 Provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo svým vlastním jménem a na svoji vlastní odpovědnost. 

Pokud bude dílo, nebo jeho část provádět jiná osoba, zhotovitel má stejnou 

odpovědnost, jako by to prováděl sám. Práce zhotovitele i subdodavatele budou 

provádět výhradně pracovníci a firmy s příslušnou kvalifikací. Zhotovitel se zavazuje 

písemně oznámit identifikační údaje kaţdého subdodavatele. Pro pracovníky 

subdodavatelů platí stejné podmínky a stejný řád jako pro pracovníky zhotovitele.  

 

2. Zhotovitel se po celou dobou realizace díla řídí rozhodnutími vydanými v průběhu 

povolování stavby. 

 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat rozsah a stav prováděných prací. Zhotovitel je 

povinen prokazatelně vyzvat objednatele k prověření kvality prací v případech, kdy 

dalším stavebním postupem budou díla zakryty nebo zabudovány. Zhotovitel vyzve 

objednatele písemně, zápisem ve stavebním deníku. Zápis o výzvě musí být vyhotoven 

minimálně 3 dny před danou kontrolou. Zástup objednatele bude dán v podobě 

technického dozoru investora. V případě zjištění vad či nedostatků je objednatel 

oprávněn poţadovat odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní chyby či nedostatky a 

nedbá na správné provádění, jedná se o závaţné porušení této smlouvy. Další stanovené 

kontroly budou dány jednou za dva týdny v podobně kontrolních dnů. Na kontrolním 

dnu budou vţdy přítomni zástupci zhotovitele, zástupci objednatele v podobě 

technického dozoru investora, dále pak autorský dozor projektanta, koordinátor 

bezpečnosti a popřípadě zástupci stavebního úřadu. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat všechny změny a následně vypracovat 

projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. Vyhotovenou dokumentaci 

skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve dvou kopiích 

v elektronické a tištěné verzi. 
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5. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. v jeho aktuálním znění. Stavbyvedoucí bude řídit stavbu 

v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu, na základě platné projektové dokumentace  

a ostatních právních předpisů. 

 

6. Koordinátor bezpečnosti se určuje dle podmínek popsaných v § 14 zákona, kterým se 

upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, č. 309/2006 Sb. v jeho 

aktuálním znění. Budovaný objekt bude podle předpokladu realizován více neţ jedním 

zhotovitelem. Zadavatel, objednatel, určí koordinátora bezpečnosti. Objednatel dále 

předá koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost. 

 

7. Zhotovitel je povinen zajistit a dbát na dodrţování bezpečnostních předpisů. 

Zhotovitel bude dbát na pokyny koordinátora bezpečnosti ale i na pokyny technického 

dozoru investora. Hlavní legislativou, která dbá na bezpečnost, je nařízení vlády  

č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi (novela č. 136/2016 Sb.), dále pak nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti  

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

se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických 

zařízení, přístrojů. Řešení a postupy jsou koordinátorem řešeny ve vypracovaném plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

8. Pro účely pravidelných kontrol provádění díla budou stanoveny kontrolní dny.  

Po dohodě mezi smluvními stranami jsou kontrolní dny stanoveny v termínu po čtrnácti 

dnech. Kontrolní dny slouţí zejména pro informování všech účastníků o postupu prací, 

finančním plnění prací, kontrole časového plánu, kontrole bezpečnosti na staveništi  

a také o diskuzi, připomínkách či stanovení dalších úkolů či opatření. Na kontrolním 

dnu budou vţdy přítomni zástupci zhotovitele, technický dozor investora, autorský 

dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a zástupci stavebního úřadu. Objednatel 

pořizuje z kontrolního dne zápis, který následně elektronicky předá všem zúčastněným 

osobám. Zápis z kontrolního dne by měl obsahovat číslo kontrolního dne, datum, místo 

konání, jména přítomných včetně jejich pracovního zařazení, část kontroly úkolů  

a doplnění nedostatků z předchozích kontrolních dnů, část co bylo dohodnuto  
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a rozhodnuto i podpisy všech zúčastněných. Zápis z kontrolního dne je nedílnou 

součástí stavebního deníku. 

9.11 Předání díla 

1. Po dokončení díla zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Zápis bude 

proveden do stavebního deníku. Předpokládaný datum dokončení hrubé stavby, který je 

totoţný s datem předání a převzetí díla, je stanoven na 7. 2. 2020. Místem předání a 

převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

 

2. Na základě této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit a vyčistit staveniště v termínu 

14 dnů od předání a převzetí díla. 

 

3. Zápis o předání díla bude obsahovat označení díla, údaje o objednateli a zhotoviteli, 

číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, datum zahájení a dokončení prací, soupis 

případných vad a nedodělků, datum a místo sepsání zápisu, seznam předané 

dokumentace, podpisy zástupců smluvních stran, termín vyklizení staveniště a datum 

ukončení záruky na dílo. K zápisu o předání díla se připojuje dokumentace skutečného 

provedení stavby, zápisy a osvědčení o zkouškách a pouţitých materiálech, kontrolní  

a zkušební plány, seznam strojů a technologických zařízení včetně jejich záručních listů, 

návody k obsluze a originál stavebního deníku. 

 

4. Objednatel má právo dílo nepřevzít, pokud nebude dokončené, bude obsahovat vady 

či nedodělky. Zhotovitel musí dílo dokončit a opakovaně vyzvat objednatele k převzetí 

díla. Objednatel můţe v zápise o předání díla uvést, ţe je dílo splněno i v případě 

existence vad a nedodělků. Objednatel má právo k předání díla přizvat osobu 

technického a autorského dozoru i osoby, které povaţuje za důleţité. Zhotovitel je 

povinen k předání díla přizvat všechny své subdodavatele.  

 

5. Bude-li dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky, zápis o předání musí obsahovat 

soupis zjištěných vad a nedodělků, způsob řešení a termíny odstranění vad s dohodu  

o zpřístupnění díla za účelem odstranění vad. Pokud zadavatel odmítá dílo převzít, 

v zápise musí být uvedeny veškeré důvody. 
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6. Pokud nedojde k dohodě o termínu odstranění oprávněných vad a nedodělků, pak je 

stanovena lhůta 30 kalendářních dnů k jejich odstranění. Lhůta 30 kalendářních dnů 

začíná běţet ode dne, kdy bylo dílo neúspěšně předáno. 

 

7. Po úspěšném předání díla bez vad a nedodělků běţí termín 14 kalendářních dnů na 

vystavení konečné faktury, která obsahuje zbývající 10% část z celkové ceny díla. 

9.12 Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel dbá na úplnost, funkčnost a potřebnou kvalitu předmětu díla. Odpovídá 

také za vady, které dílo v době předání má, a vady, které se vyskytnou v záruční době  

a mají za příčinu zhotovitelovo pochybení. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedenou stavební část díla záruku v délce 60 měsíců.  

Na dodávku technologických částí je pak záruka odpovídající danému záručnímu listu, 

minimálně se však jedná o 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běţet úspěšným sepsáním 

protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

3. V případě vad bude objednatel reklamovat rychle a prokazatelně. Objednatel na vadu 

upozorní písemně. Dnem odstranění vady začne běţet nová záruční doba o délce 

původní záruční doby. Zhotovitel je povinen zahájit odstranění vad do 72 hodin od doby 

oznámení vady. Drobné vady je povinen odstranit do 5 pracovních dnů. V případě 

havarijních vad je zhotovitel povinen zahájit práce do 12 hodin. Stejné podmínky  

a lhůty platí i pro subdodávky technologických částí díla. Objednatel je povinen 

připravit zhotoviteli takové podmínky, aby bylo odstranění vady co nejrychlejší  

a nejkvalitnější. 

 

4. Pokud zhotovitel nenastoupí a nestihne odstranit vady v době dané touto smlouvou, 

pak je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě. Veškeré tímto vzniklé 

náklady hradí zhotovitel. V případech, kdy není fyzicky moţné vady odstranit v době 

dané touto smlouvou, dojde k jejímu prodlouţení v rámci písemné dohody mezi 

objednatelem a zhotovitelem. 

 

5. Záruční doba se nevtahuje na vady a poruchy vzniklé neodborným zacházením či 

nerespektováním návodu o pouţívání. 
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6. O odstranění vad bude vţdy sepsán protokol. Protokol bude obsahovat datum, druh 

vady, její příčinu, postup její sanace, podpisy obou smluvních stran a zápis o změně 

záruční doby. Zhotovitel je povinen vést evidenci všech reklamací po dobu záruční 

doby konstrukcí a technologických částí. 

9.13 Smluvní pokuty 

1. V případech nesplnění smluvního termínu splnění díla je objednatel oprávněn 

poţadovat smluvní pokutu, jejíţ výše je dána částkou 0,25 % z celkové ceny díla bez 

DPH za kaţdý započatý den prodlení. 

 

2. V případech, kdy nebudou faktury uhrazeny v poţadované lhůtě, je zhotovitel 

oprávněn poţadovat úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dluţné částky bez DPH za kaţdý 

započatý den prodlení. 

 

3. V případě, kdy zhotovitel nesplní termín vyklizení a vyčistění staveniště, je 

objednatel oprávněn poţadovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za kaţdý započatý 

den prodlení. 

 

4. V případech prodlení zhotovitele ve splnění termínu k odstranění vady v záruční době 

je objednatel oprávněn poţadovat smluvní pokutu, její výše je dána částkou 0,2 % 

z celkové ceny díla bez DPH za kaţdý započatý den prodlení. 

 

5. Pokud zhotovitel nesplní svoji právní povinnost a nebude mít k dispozici stavební 

deník, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za kaţdý den, 

kdy není k dispozici. 

 

6. Zhotoviteli uhrazením případných smluvních pokut nevzniká nárok na vyhnutí se 

případných náhrad škod objednateli, které vznikly jeho činností. Nárok na náhradu škod 

má objednatel i nad rámec výše uvedených smluvních pokut. 

9.14 Ostatní ujednání 

1. Podpisem této smlouvy smluvní strany potvrzují, ţe veškeré spory budou řešit 

smírem a veškerá úsilí budou vést k tomu, aby došlo ke kompromisu prospěšnému 

oběma stranám. Pokud vzniknou spory bez jasného výsledku jednání, budou řešeny 
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podle platných právních úprav dle orgánů České republiky. Veškeré písemnosti mezi 

smluvními stranami se povaţují za doručené i v případě znemoţnění či odmítnutí jejich 

doručení. 

 

2. Objednatel je oprávněn provádět cenovou kontrolu realizace díla třetí osobou. 

Dodavatel je povinen vytvářet dostatečné podmínky pro kontrolu cen prováděného díla. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby v co nejmenší míře omezovalo okolí, 

areál nemocnice a nemělo nepříznivý vliv na ţivotní prostředí. Tyto podmínky platí  

i pro veškeré práce subdodavatelů. 

 

4. Nastanou-li jakékoliv potíţe bránící řádnému planění této smlouvy, obě strany jsou 

povinny tyto skutečnosti hned a bez odkladu oznámit straně druhé. 

 

5. Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se změní její 

základní účel nebo jiné skutečnosti. Kaţdá ze stran má povinnost odstoupit od smlouvy 

písemným oznámením. V oznámení musí být uveden zejména důvod nebo citace této 

smlouvy, proč jedna ze stran odstupuje. 

 

6. V případě nesouhlasu s odstoupením od smlouvy je jedna ze stran povinna tuto 

skutečnost oznámit do 10 pracovních dnů od obdrţení písemného oznámení  

o odstoupení od smlouvy. Pokud se tak nestane, povaţuje se to za souhlas 

s odstoupením od smlouvy. 

 

7. Ukončit smlouvu lze písemnou dohodou obou stran. Smlouva zaniká dnem doručení 

a podepsání oznámení o odstoupení od smlouvy druhé straně. Zhotovitel je povinen 

ihned předat nedokončené dílo. Objednatel je povinen uhradit celou cenu 

nedokončeného díla. 

 

8. Objednatel má právo na odstoupení v případě, ţe zhotovitel neprovádí dílo v souladu 

s touto smlouvou, s projektovou dokumentací a neřídí se příslušnými zákony  

a normami. V takovém případě objednatel písemně osloví zhotovitele o odstranění 

nedostatků při realizaci díla. Zhotovitel má právo všechny nedostatky odstranit v lhůtě 
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14 pracovních dnů. V případě nenapravení nedostatků zhotovitele v dané lhůtě 

objednatel od smlouvy odstupuje. 

 

9. Strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč. Objednatel má dále právo poţadovat  

i prokazatelně vynaloţené náklady, které vznikly po zrušení této smlouvy. 

 

10. Pokud se stanou části této smlouvy neúčinné nebo neplatné, smluvní strany se 

zavazují tyto části nahradit ustanoveními novými. Neúčinnost některých částí této 

smlouvy nemá vliv na ostatní části této smlouvy. 

9.15 Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě o dílo není uvedeno jinak, účastníci se řídí právními vztahy 

z ustanovení v občanském zákoníku. 

 

2. Tato smlouva nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

3. Upravovat nebo měnit text této smlouvy je moţné pouze pomocí písemných dodatků 

odsouhlasených a podepsaných zhotovitelem a objednatelem. 

 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Oba stejnopisy jsou podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel a objednatel obdrţí kaţdý po jednom 

stejnopise. 

 

5. Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, ţe smlouvu detailně prostudovaly, 

rozumí všem daným bodům a ţe je uzavřena po vzájemném projednání a diskuzi. 

 

 

 

 

V………..…… dne…………….    V………..…… dne……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………………    ………………………………… 
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10.1 Vstupní kontrola 

10.1.1 Kontrola projektové dokumentace a přidružených dokumentů 

Před zahájením prací je nutno zkontrolovat projektovou dokumentaci pro 

provedení stavby. Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora.  

O provedení kontroly se sepíše zápis do stavebního deníku. Kontroluje se správnost, 

úplnost a rozsah, věcnost provedení. Dalšími dokumenty se myslí například 

technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, poţadavky na materiál, revize 

strojů a potřebná povolení. Realizace můţe probíhat pouze podle poslední schválené, 

úplné a platné dokumentace. 

10.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště a převzetí pracoviště 

Pro navazující práce musí být pracoviště čisté a vyklizené od materiálu  

a pracovních pomůcek z předcházejících prací. V rámci převzetí pracoviště dojde 

k seznámení zhotovitele monolitického ţelezobetonového skeletu s prostory staveniště, 

umístění přípojek energií, hlavními vypínači atd. Staveniště musí odpovídat výkresu 

zařízení staveniště a technické zprávě zařízení staveniště. Kontrolujeme zejména 

staveništní komunikace, přilehlé skládky materiálu, zaloţení a stav věţového jeřábu  

a funkčnost přípojek vody, elektřiny a kanalizace. Kontroly převzetí pracoviště se 

zúčastní technický dozor investora, odpovědný zástupce hlavního zhotovitele, 

zhotovitele základových konstrukcí a zhotovitele monolitického ţelezobetonového 

skeletu. O předání se sepíše protokol, který bude součástí stavebního deníku. Před 

zahájením prací musí dojít ke kontrole předcházejících prací. Kontrolám 

předcházejících prací se detailněji věnuje kontrola č. 3.  Pracoviště se předává v celku  

a nejednou. 

10.1.3 Kontrola předcházejících konstrukcí 

Před zahájením prací musí dojít ke kontrole předcházejících konstrukcí. 

Kontrolujeme provedení, rovinnost a úplnost ţelezobetonové základové konstrukce.  

Na povrchu základové desky nesmí být větší trhliny, kaverny nebo obnaţená výztuţ. 

Měřením dále kontrolujeme umístění výztuţe pro nastykování navazujících svislých 

konstrukcí a rovinnost desky. Povolená odchylka konstrukcí bez styku s bedněním je  

15 mm na 2m lati. Orientační kontrola pevnosti betonu se provede Schmidtovými 

tvrdoměry dle ČSN 73 1373 – Nedestruktivní zkoušení betonu – Tvrdoměrné metody 
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zkoušení betonu. Všechny výsledky kontrol musí být v souladu s projektovou 

dokumentací.  

10.1.4 Kontrola strojní sestavy 

Veškeré pouţité stroje musí být průběţně a pravidelně kontrolovány. Kontroluje 

se jejich technický stav, mnoţství provozních kapalin, přívodní kabely, lana, háky  

a funkčnost výstraţných zařízení. V rámci ochrany ţivotního prostředí nesmí v ţádném 

případě docházet k úniku provozních kapalin do okolního prostředí. Za provozuschopný 

a bezpečný stav stroje odpovídá strojník. Obsluhu strojů provádí pouze kvalifikovaná 

osoba s platnými průkazy pro danou činnost stroje. Práce strojů musí probíhat dle 

technických listů a dle podmínek v plánu bezpečnosti tak, aby nebyla ohroţena 

bezpečnost pracovníků nebo nedošlo k újmě na majetku. U věţového jeřábu 

kontrolujeme zejména hmotnost břemene na základě grafu únosnosti. Při zjištění 

jakýchkoliv závad nesmí být práce započaty do doby, dokud se daný problém nevyřeší. 

10.1.5 Kontrola kvality dodaného materiálu a jeho skladování 

U přejímky všech pouţitých materiálů bude provedena kontrola shody dodacího 

listu s objednacím listem. Kaţdý dodaný svazek výztuţe musí obsahovat popisový 

štítek, který označuje druh konstrukce, průměr, hmotnost a mnoţství výztuţe. Vizuálně 

zkontrolujeme povrch výztuţe, zda není znečistěná či zkorodovaná. Délky a průměry 

výztuţe měříme metrem a posuvným měřítkem. U distančních prvků změříme jejich 

výšku na základě předepsaného krytí z projektové dokumentace. U přejímky bednění 

kontrolujeme zejména mnoţství a druh bednících dílců a jeho částí dle katalogu bednění 

Doka. Bednící překliţky musí být rovné, čisté a hladké. Kontrolou čerstvé betonové 

směsi se zabývá mezioperační kontrola č. 5 Kontrola dodávky čerstvého betonu. 

Všechny dodací listy pouţitých materiálů budou archivovány. 

Materiály budou dopravovány a skladovány tak, aby nedošlo k jejich poškození 

či ohroţení zdraví pracovníků. Materiály skladujeme dle pokynů výrobců. Skladovací 

plochy pro pouţitý materiál jsou situovány po obvodu budovaného objektu v dosahu 

věţového jeřábu. Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a zpevněné. Staveništní 

skládky jsou tvořeny silničními panely. Skladba skládky a přilehlých komunikací je 

tvořena podkladní geotextílií, hrubým kamenivem frakce 32/64 o tloušťce 180 mm, 

kamenivem frakce 16/32 o tloušťce 50 mm a betonovým panelem o tloušťce 150 mm. 

Odvodnění je zajištěno sklonem panelů 2–8 %. Šířka cesty pro průchod pracovníka 

mezi jednotlivými materiály je stanovena na hodnotu minimálně 0,75 m. Panelové 

160



prvky bednění musí být uloţeny vodorovně do výšky maximálně 1,5 m. Panelové prvky 

bednění musí být podloţeny hranoly o rozměrech 100 x 100 mm z důvodu lepší 

manipulace při zavěšování a odebírání prvků. Drobné bednící prvky budou uloţeny 

v paletách Doka. Uloţeny mohou být maximálně 2 palety na sobě. Ocelové pruty se 

musí podloţit dřevěnými hranoly o rozměrech 100 x 100 mm po vzdálenosti 1 m 

z důvodu minimalizace průhybu prutů a lepší manipulace při zavěšování na věţový 

jeřáb. Kontrolu skladování provádíme průběţně v průběhu celé stavby. Pracovníky 

urgujeme, aby ukládání materiálu na skládky prováděli pečlivě z důvodu minimalizace 

jeho moţného sesunutí, pádu a poškození. 

10.1.6 Kontrola pracovníků 

Před začátkem kaţdého pracovního dne se bude provádět docházka přítomných 

pracovníků a seznámení se s postupem prací pro daný den. Pracovníci musí být při 

nástupu do zaměstnání kontrolováni, zda jsou zdravotně a odborně způsobilí k výkonu 

dané práce. Před nástupem musí být dále proškoleni o BOZP, PO a pouţívání osobních 

ochranných pomůcek. Pro provádění specifických činností musí mít pracovníci platné 

profesní, strojní či jakékoliv jiné poţadované průkazy či osvědčení. Namátkově se 

budou provádět kontroly na uţívání zakázaných látek, jako je alkohol apod.  

10.2 Mezioperační kontrola 

10.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola klimatický podmínek bude prováděna pravidelně v 7, 12, 17  

a 21 hodin. Z těchto čtyř hodnot se vypočítá průměrná hodnota, která se zapíše do 

stavebního deníku. Průměrná hodnota by měla být v rozmezí +5 aţ +30 °C. Práce budou 

přerušeny při rychlosti větru vyšší neţ 11 m/s, v případě sníţení viditelnosti pod 30 m  

a klesnutí teploty pod -10 °C. V případě sníţení teploty pod +5 °C je nutno provést 

opatření pro zastavení procesu hydratace betonu, přerušit práce nebo provést další 

opatření dle technologického předpisu. Při teplotách vyšších neţ +30 °C je nutno 

vybetonovanou konstrukci ošetřovat kropením, mlţením nebo poléváním vodou. 

10.2.2 Kontrola vytyčení svislých konstrukcí 

Před zahájením prací na svislých konstrukcích je nutno provést kontrolu 

vytyčení a polohu vytrnování prutů ze základové desky nebo stropní konstrukce. 

Kontrola se provádí u kaţdého navazujícího sloupu nebo stěny. Kontrolu provádí 

geodet a mistr dle poslední schválené projektové dokumentace. 
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10.2.3 Kontrola výztuže 

U kontroly výztuţe kontrolujeme zejména počet prutů, jejich umístění vzhledem 

k projektové dokumentaci, předepsané krytí, spoje, styky a správný profil. Vyvázaná 

výztuţ musí být čistá, odmaštěná a viditelně nepoškozená. Odchylka uloţené výztuţe 

od předepsaného uloţení je dána hodnotou 20 % avšak maximálně 30 mm. Přejímku 

vyvázané výztuţe provádí technický dozor investora spolu se stavbyvedoucím. Kontrola 

se provádí vţdy před uzavřením bednění. 

10.2.4 Kontrola bednění 

Před betonáţí kontrolujeme stav bednění. Bednění musí být správně polohově  

a výškově sestaveno, musí být čisté, těsné, rovné a stabilní. Bednění osazujeme na 

předem vytyčené geodetické body. Na povrch bednění musí být nanesen odbedňovací 

přípravek. U bednění svislých konstrukcí je důleţité kontrolovat vyplnění spáry mezi 

bedněním a vodorovnou konstrukcí. Pro zabránění vytékání betonu spáru vyplníme 

např. Mirelonem. U stěnového bednění je důleţité zkontrolovat polohu otvorů či polohu 

vylamovací výztuţe. Bednění svislých konstrukcí musí být v rámci BOZP opatřeno 

pochozími lávkami. Proti posunutí či zborcení je u bednění svislých konstrukcí nutné 

zkontrolovat stabilizátory. U bednění stropních konstrukcí kontrolujeme zejména 

dostatečné podepření, svislost stojek, výškovou polohu desky, výšku čel a polohu 

prostupů. Bednění kontroluje mistr po celou dobu jeho výstavby. Při montáţi je důleţité 

dodrţovat plán BOZP z hlediska manipulace s břemenem pomocí věţového jeřábu. 

Před betonáţí zkontroluje bednění jako celek stavbyvedoucí společně s technickým 

dozorem investora a geodetem. Základním dokumentem pro kontrolu bednění je výkres 

tvaru daného podlaţí. 

10.2.5 Kontrola dodávky čerstvého betonu 

Při kontrole dodávky čerstvého betonu kontrolujeme zejména shodnost dodacího 

listu s objednávaným a právě pouţívaným betonem. Důleţité je kontrolovat mnoţství 

betonu, předepsanou pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, obsah chloridů, 

frakci kameniva a stupeň konzistence. Všechny vlastnosti musí být shodné s aktuální 

projektovou dokumentací. Kontrolujeme i čas míchání, dobu transportu a zpracování, 

která je stanovena na maximální hodnotu 90 min od namíchání. Namátkově, minimálně 

však na kaţdých 150 m
3
 betonové směsi provádíme kontroly stupně konzistence 

betonové směsi. Stupeň konzistence určíme dle normy ČSN EN 12350-2 – Zkoušení 

čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím. Do zkušebního zařízení pro určení stupně 
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konzistence patří propichovací tyč, násypka, podkladní deska, lopatka a nádoba. 

Zkušební postup začne navlhčením formy a podkladní desky. Poté nádobu plníme 

betonovou směsí po třech stejně vysokých vrstvách. Kaţdou vrstvu zhutníme 25 vpichy. 

Při hutnění následující vrstvy hutníme i vrstvu předešlou. Po naplnění nádoby 

odstraníme přebytečný beton příčným přejetím propichovací tyče. Pomalým pohybem 

směrem vzhůru odstraníme formovací nádobu. Zaznamenáme výšku sednutí  

S a posoudíme dle příslušné tabulky. 

 

Obr. 79 Zkouška sednutím [49] 

 

Výsledek zkoušky je platný pouze v případě správného symetrického sednutí kuţele. 

Výška sednutí S se zaokrouhlí na 10 mm. Určený stupeň konzistence betonu musí 

odpovídat objednanému betonu z projektové dokumentace. Při dodávce čerstvého 

betonu se bude také provádět odběr, respektive výroba zkušebních těles, krychlí o hraně 

150 mm. Jednotlivá tělesa budou popsány číslem shodným s číslem dodacího listu, ze 

kterého se zkušební těleso udělalo. Vyráběny budou minimálně 3 tělesa z kaţdých 

100 m
3 

betonu nebo minimálně 3 tělesa z kaţdé konstrukce v daném podlaţí nebo 

jiného druhu betonu. Po 28 dnech budou zkušební tělesa odvezena do akreditované 

laboratoře. Akreditovaná laboratoř provede zkoušku na pevnost betonu v tlaku, 

případně dle poţadavku na průsak tlakovou vodou či odolnost proti působení vody  

a vůči chemickým rozmrazovacím prostředkům. Dodané výsledky z laboratoře se zaloţí 

a budou součástí kontrolního a zkušebního plánu. 

10.2.6 Kontrola zpracování čerstvé betonové směsi 

Postup zpracování betonové směsi kontroluje průběţně mistr. Směs nesmí být 

ukládána z výšky větší neţ 1,5 m. Při vyšší výšce uloţení by mohlo dojít k segregaci 
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kameniva. Ukládání musí probíhat tak, aby se zabránilo případnému porušení bednění či 

vyvázané výztuţe. Hutnění konstrukcí bude probíhat pomocí ponorného vibrátoru. 

Vzdálenost vpichů ponorného vibrátoru nesmí být větší neţ 1,4 násobek viditelné 

účinnosti vibrátoru. Při hutnění další vrstvy musí dojít k provibrování vrstvy předešlé  

a to o přibliţně 100 mm. Při hutnění nesmí dojít ke styku vibrátoru s výztuţí či 

bedněním. Vibrování ukončíme tehdy, pokud se projeví vyloučení cementového mléka 

na povrch konstrukce. Doba ponoření vibrátoru do směsi však nesmí překročit hranici 

10–15 s. Při časově delším vibrování by mohlo docházet k oddělování jednotlivých 

sloţek betonové směsi. V průběhu prací dále kontrolujeme rovinatost a výškovou 

polohu betonovaných konstrukcí. 

10.2.7 Kontrola ošetřování vybetonované konstrukce 

Betonářské práce a práce na ošetřování vybetonované konstrukce budou probíhat 

v rozmezí teplot +5 aţ +30 °C. V případě sníţení teploty pod +5 °C je nutno provést 

opatření pro zastavení procesu hydratace betonu, přerušit práce, nebo provést další 

opatření dle technologického předpisu. V případě sníţení teploty pod -10 °C budou 

všechny práce pozastaveny. Při teplotách vyšších neţ je +30 °C a zvýšené sluneční 

aktivitě se bude konstrukce ošetřovat překrytím geotextílií a pokropením vodou. Doba, 

po kterou musíme vybetonovanou konstrukci ošetřovat, závisí hlavně na teplotě 

povrchu betonu a vývoji jeho pevnosti v tlaku. Při náhlých přívalových deštích je nutno 

zabránit vyplavování cementu z vybetonované konstrukce překrytím konstrukce vodě 

nepropustnou plachtou. Konkrétní podobu a dobu ošetřování konstrukcí konzultujeme 

se statikem.  

10.2.8 Kontrola při odbedňování konstrukcí 

Kontrolu nad odbedňováním konstrukcí provádí mistr. Kontroluje se zejména 

bezpečné zavěšení bednících dílců na věţový jeřáb a opatrné odbednění konstrukce tak, 

aby nebyly poškozeny její plochy a hrany. Odstraněné prvky bednění je nutno řádně 

očistit, zkontrolovat jejich stav pro další pouţití a posléze je uskladnit nebo dále pouţít. 

Prvky, které uloţíme na staveništní skládku, je nutno proloţit podkladky. Materiál bude 

skladován podle pokynů výrobce. Dle časového plánu svislé konstrukce odbedňujeme 

po 2 dnech a stropní konstrukce a schodiště po 28 dnech od betonáţe. Konkrétní časy 

pro odbednění konstrukcí konzultujeme se statikem. Doba pro odbednění závisí 

zejména na teplotě okolního prostředí, která ovlivňuje vývoj pevnosti vybetonované 

konstrukce. 
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10.3 Výstupní kontrola 

10.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 

Po odbednění kontrolujeme zejména tvar, rozměry, rovinnost a svislost. Svislost 

svislých konstrukcí kontrolujeme 100 mm nad a pod úrovní vodorovné konstrukce. 

Přímost a kolmost hran se kontroluje pomocí ocelových úhelníků. Kontrola rovinnosti 

vodorovných konstrukcí se provede pomocí 2m latě. Vodorovnost se kontroluje 

v průsečících čtvercové sítě odsazené o 100 mm od hrany podporujících konstrukcí. 

Průhyb měříme v polovině rozpětí. Rozměry prvků by se od projektu neměly lišit o více 

jak 5 mm. Dovolená odchylka vyhotovených prostupů od projektové dokumentace je 

maximálně 25 mm. Všechny naměřené odchylky porovnáváme s mezními odchylkami, 

které udává norma ČSN EN 13670. 

Č. Druh odchylky Mezní odchylka 

1 
Poloha sloupu v půdorysu vztaţená 

k sekundárním přímkám 
±25 mm 

2 
Poloha stěny v půdorysu vztaţená 

k sekundární přímce 
±25 mm 

3 
Volný prostor mezi sousedními sloupy  

nebo stěnami 

Větší z ±20 mm nebo ±l/600, 

ale ne větší neţ 60 mm 

4 
Vychýlení sloupu nebo stěny v některé rovině 

h ≤ 10 m 

 

15 mm nebo h/400 

5 Odchylka mezi středy 
t/30 nebo 15 mm, ale ne více 

jak 30 mm 

6 Zakřivení sloupu nebo stěny v úrovni podlaţí 
h/300 nebo 15 mm, ale ne více 

neţ 30 mm 

7 

Povrch ve styku s bedněním 

celkově l= 2,0 m 

místně l= 0,2 m 

 

9 mm 

4 mm 

8 

Přímost hran 

l < 1,0 m 

l > 1,0 m 

 

±8 mm 

±8 mm/m, ale max. ±20 mm 

Tab. 25 Odchylky pro svislé konstrukce 
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Č. Druh odchylky Mezní odchylka 

1 Vychýlení nosníků nebo desky ±(10 + l/500) mm 

2 Úrovně sousedních stropů u podpěr ±20 mm 

3 
Rovina nejvyššího stropu měřená  

k sekundární úrovni 
±20 mm 

4 

Povrch bez styku s bedněním 

celkově l= 2,0 m 

místně l= 0,2 m 

 

15 mm 

6 mm 

5 

Povrch ve styku s bedněním 

celkově l= 2,0 m 

místně l= 0,2 m 

 

9 mm 

4 mm 

6 Odchylka mezi středy 
t/30 nebo 15 mm, ale ne 

více jak 30 mm 

Tab. 26 Odchylky pro vodorovné konstrukce 

 

10.3.2 Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola pevnosti betonu v tlaku bude prováděna na tělesech, která byla 

vytvořena při dodávce čerstvého beton. Zkouška musí být provedena po době 

minimálně 28 dnů od výroby zkušebních těles a bude provedena na krychlích o hraně 

150 mm ve zkušební laboratoři. Dodané výsledky a protokoly pevnostní zkoušky se 

zaloţí a budou součástí kontrolního a zkušebního plánu. Zkouška pevnosti se provede 

dle normy ČSN EN 12390-3. Průběţnou nedestruktivní kontrolu pevnosti betonu lze 

provést pomocí Schmidtových tvrdoměrů dle ČSN 73 1373 – Nedestruktivní zkoušení 

betonu – Tvrdoměrné metody zkoušení betonu. Zjišťuje se velikost odrazu úderné části 

přístroje od zkoušeného povrchu konstrukce, ze které se stanoví pevnost betonu v tlaku. 

10.3.3 Kontrola provedení konstrukcí  

Povrch vybetonovaných konstrukcí musí být čistý, bez porušených hran a rohů, 

nesmí obsahovat dutiny a štěrková hnízda s plochou větší neţ 5 % plochy konstrukce. 

V ploše nesmí být větší trhliny, nesmí být vidět prokreslená či obnaţená výztuţ. 

Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora projde konstrukce  

a provede porovnání úplnosti a shodnosti s projektovou dokumentací. Při odsouhlasení 

správného provedení dané konstrukce dojde ke sjednocení a kompletaci všech dodacích 

listů a dalších potřebných dokumentů spojených s výstavbou. 
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K
o

n
tr

o
la

  

Č. 

 

Název kontroly 

 

Popis 

 

Zdroj 

 
Kontr. 

provedl 

 
Způsob 

kontrol 

 
Četnost 

kontrol 

 
Výsledek 

kontrol 

V
y

h
o

v
u

je
/ 

n
e
v

y
h

o
v

u
je

 

 
Kontr. 

provedl 

 
Kontr. 

prověřil 

 
Kontr. 

převzal 

V
st

u
p

n
í 

 

1 

Kontrola 

projektové 

dokumentace a 

přidr. dokumentů 

Rozsah, úplnost a 

správnost PD a 

přidr. dokumentů 

SOD, PD 

, vyhl. č. 

499/2006, vyhl. 

č. 268/2009 

 
SV, TDI, 

Mistr 

 

Vizuálně 
 

Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

2 

Kontrola 

připravenosti prac. 

a převzetí prac. 

Kontrola 

pracoviště včetně 

objektů zařízení 

staveniště 

 

NV č. 591/2006, 

TP, PD, SOD 

 

SV,TDI, 

Mistr 

 

Vizuálně 
 

Jedno- 

-rázově 

Sepsání 

předáva- 

-cího  

protokolu 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

3 

Kontrola 

předcházejících 

konstrukcí 

Rovinnost, 

kvalita, pevnost 

základových kcí. 

ČSN 73 0212-3,  

ČSN 

EN 12504 - 2, 

ČSN 73 1373 

 
SV, TDI, 

G 

 
Vizuálně, 

měřením 

 
Jedno- 

-rázově 

Sepsání 

předáva- 

-cího  

protokolu 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

4 

 

Kontrola strojní 

sestavy 

 

Kontrola 

technického stavu 

  strojů 

 
Technické listy, 

strojní průkazy 

TP, P-BOZP 

 
Strojník, 

Mistr 

 

Vizuálně 

 

Denně 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 
5 

 
Kontrola kvality 

dodaného 

material a 

jeho sklad. 

Kvalitativní a 

kvantitavní 

kontrola dodaného 

materiálu 

 
Projektová 

dokumentace, 

dodací listy, 

TP, P-BOZP 

 

SV, 

Mistr 

 

Vizuálně, 

měřením 

 

Kaţdá 

dodávka 

Zápis do 

SD, 

dodací 

listy 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 
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6 

Kontrola 

pracovníků 

Způsobilost, 

zdravotní stav, 

profesní 

průkazy, školení 

Profesní 

průkazy, 

certifikáty

P-BOZP 

 
SV, 

KBOZP

, Mistr 

 
Vizuálně, 

měřením 

Jedno- 

-rázově, 

namátkově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

M
ez

io
p

er
a
č
n

í 

 

 

7 

Kontrola 

klimatických 

podmínek 

Kontrola teploty, 

sráţek, větru, 

viditelnosti 

 

Technické listy, 

TP, P-BOZP 

 

SV, 

Mistr 

 

Měřením 

 

Denně 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

8 

 

Kontrola vytyčení 

svislých      

konstrukcí 

 
Kontrola vytyčení 

svislých 

konstrukcí   

 

ČSN 

73 0212-3, 

ČSN 

73 0420-2, 

PD 

 
 

SV, G, 

Mistr 

 

 
Měřením 

 

Jedno- 

-rázově 

 
 

Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

9 

 

Kontrola výztuţe 

 
Kontrola stavu a 

provedení 

PD, TP 

ČSN EN 13670, 

ČSN EN 10080 

 
Statik, 

TDI, SV 

Mistr 

 
Vizuálně, 

měřením 

 
Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

10 

 

Kontrola bednění 

 
Kontrola stavu a 

provedení 

bednění 

Technické 

listy, PD, TP 

ČSN EN 13670, 

ČSN 73 0210-1 

 
Statik, 

TDI, SV 

Mistr 

 
Vizuálně, 

měřením 

 
Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

  

 

11 

 
Kontrola dodávky 

čerstvého betonu 

 
Kontrola sloţení, 

a  vlastností 

betonu 

ČSN EN 12350-

2, Dodací listy, 

PD, TP 

 
SV, 

Mistr  

 
Vizuálně, 

měřením 

 

Průběţně 

 
Zápis do 

SD, 

zkouška 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 
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12 

Kontrola 

zpracování 

čerstvé bet. směsi 

Správné uloţení a 

hutnění betonové 

směsi 

TP, ČSN EN 

206+A1, PD, 

ČSN EN 13670 

SV, 

Mistr 

 
Vizuálně 

 
Průběţně 

Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 
13 

Kontrola 

ošetřování 

vybetonovan. 

konstrukce 

Kontrola 

ošetřování 

vybetonované 

konstrukce 

 

ČSN EN 13670, 

TP 

SV, 

Mistr 

 
Vizuálně 

 
Průběţně 

Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 
14 

Kontrola při 

odbedňování 

konstrukcí 

Kontrola a 

ochrana 

konstrukce při 

odbedňování 

ČSN EN 13670, 

 ČSN 73 0212-3 

TP 

SV, 

Mistr 

 
Vizuálně 

Jedno- 

-rázově 

Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

V
ý
st

u
p

n
í 

 
 

15 

Kontrola 

geometrické 

přesnosti 

Kontrola tvaru, 

rozměrů a 

rovinnosti 

konstrukce 

ČSN EN 13670, 

ČSN 

73 0212-3 

SV, G, 

Mistr 

TDI 

 

Měřením 
 

Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

16 

 

 

Kontrola pevnosti 

betonu 

Lab. zkouška 

zkušebních 

těles, orientační 

zkouš. pevnosti 

ČSN EN 

12390 – 3, 

ČSN 73 1373 

 

SV, ZL, 

Mistr 

 

Lab. 

měřením, 

měřením 

 
Jedno- 

-rázově, 

Průběţně 

 
Zápis do  

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

17 

 
Kontrola provedení 

konstrukcí 

Celková kontrola 

provedení 

konstrukcí 

PD, TP, ČSN 

EN 13670 

 

SV, TDI, 

Mistr 

 

Vizuálně Jedno- 

-rázově 

 

Zápis do 

SD, 

protokol 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 
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11.1 Vstupní kontrola 

11.1.1 Kontrola projektové dokumentace a přidružených dokumentů 

Před zahájením prací dojde ke kontrole projektové dokumentace a ostatních 

dokumentů jako jsou technologické předpisy, geotechnický průzkum, technické listy 

strojů apod. Kontrolu, zda je dokumentace správná a úplná, provede stavbyvedoucí, 

technický dozor investora popřípadě autorský dozor projektanta a statik. Kontrola se 

provádí jednorázově a o jejím provedení se sepíše zápis do stavebního deníku. 

Realizace vrtaných pilot a dalších prací můţe probíhat pouze podle poslední schválené, 

úplné a platné dokumentace. Kontrola prací se bude zapisovat do předepsaných vzorů 

protokolů uvedených v ČSN EN 1536+A1. 

11.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště a převzetí pracoviště 

Při kontrole připravenosti a předání pracoviště dojde k seznámení zhotovitele 

vrtaných pilot s prostory staveniště a jeho vybavením. Pracoviště musí být čisté, 

vyklizené a připravené pro následující práce. Staveniště musí odpovídat výkresu  

a technické zprávě zařízení staveniště. Pro provedení pilot je důleţité mít hotovou  

a dostatečné únosnou staveništní komunikaci, nájezd do stavební jámy a pilotovací 

rovinu. V rámci předání a převzetí pracoviště proběhne seznámení zhotovitele vrtaných 

pilot s odběrnými místy pro vodu a elektrickou energii. Existující a nově vybudované 

inţenýrské sítě musí být vytyčeny a viditelně označeny tak, aby nedošlo k jejich 

poškození. Kontroly převzetí pracoviště se zúčastní technický dozor investora, 

odpovědný zástupce hlavního zhotovitele, zhotovitele zemních prací a zhotovitele 

vrtaných pilot. O předání pracoviště se sepíše protokol, který bude součástí stavebního 

deníku. Před zahájením prací musí dojít ke kontrole předcházejících prací, konstrukcí.  

11.1.3 Kontrola předcházejících konstrukcí 

V rámci převzetí pracoviště musí dojít ke kontrole předcházejících konstrukcí. 

Zkontroluje provedení hrubých výkopových prací a pilotovací roviny. V rámci kontroly 

musí také dojít ke geodetickému přeměření polohového a výškového umístění hlavní 

stavební jámy a pilotovací roviny. Při hrubých výkopových pracích byla zemina 

vykopána na úroveň hrubé pláně -0,775 = 246,585 m. n. m. Poté bylo navezen  

a zhutněn štěrkopískový polštář o tloušťce 400 mm na úroveň -0,375 = 246,985 m. n. 

m. Maximální povolená odchylka výškové úrovně je ± (40 + dmax10
-1

) mm. Dle 

projektové dokumentace musí být povrch pilotovací roviny zhutněn na EDEF2 = 70 MPa. 
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Tato hodnota bude zkontrolována pomocí statické zatěţovací zkoušky podloţí, z které 

bude vystaven protokol o zkoušce. Zkoušku provede specializovaná geotechnická 

laboratoř. Rovinnost pilotovací roviny bude měřena nivelačním přístrojem. Povolená 

odchylka od rovinnosti je dána hodnotou +30 mm a -50 mm. Všechny výsledky kontrol 

musí být v souladu s projektovou dokumentací a technologickými předpisy. 

11.1.4 Kontrola strojní sestavy 

U všech pouţitých strojů průběţně kontrolujeme technický stav, funkčnost, 

pouţitelnost, mnoţství provozních kapalin, lana, háky a funkčnost výstraţných zařízení. 

Stoje podléhají pravidelné revizi. Za bezpečný stav a pohyb stroje odpovídá strojník. 

Obsluhu strojů provádí pouze kvalifikovaná osoba s platnými strojními průkazy. 

Provozem stroje nesmí docházet ke znečišťování ţivotního prostředí. Práce strojů budou 

probíhat dle technických listů a předepsaných podmínek v plánu bezpečnosti. Pokud je 

stroj vybaven měřicími přístroji, je potřeba mít tyto přístroje kalibrované od 

certifikovaných společností. Při zjištění závaţnějších závad nesmí být práce započaty do 

doby, dokud se daná závada neopraví. [Informace v této podkapitole se částečně shodují 

s podkapitolou 10.1.4 Kontrola strojní sestavy, a to z důvodu vypracování dvou různých 

kontrolních a zkušebních plánů na jednu konkrétní stavbu] 

11.1.5 Kontrola kvality dodaného materiálu a jeho skladování 

U přejímky pouţitých materiálů bude provedena kontrola shody dodacího listu 

s objednacím listem. Armokoše pro kruhové piloty musí mít symetrický tvar. Kaţdý 

armokoš obsahuje popisový štítek s označením dané piloty, kam armokoš patří. 

V armokoši kontrolujeme průměr, délku a mnoţství vyvázané výztuţe. U podélné 

výztuţe by pro zajištění volného průtoku betonu měla být světlá vzdálenost mezi pruty 

mezi 100–400 mm. Spoje prutů musí být spojeny svary, vázacím drátem nebo svorkami. 

U distančních prvků měříme jejich výšku na základě předepsaného krytí. Vizuálně se 

provede kontrola povrchu výztuţe, zda není znečistěná či zkorodovaná. Výztuţ bude 

skladována na pilotovací rovině tak, aby nedocházelo k průhybům armokošů či 

ohroţení zdraví pracovníků. Armokoše budou podloţeny hranoly o rozměrech  

100 x 100 mm po vzdálenosti 1 m. Prostor umoţňující průchod pracovníka mezi 

skladovanou výztuţí bude široký minimálně 0,75 m. Pracovní nářadí a ostatní drobný 

materiál bude uskladněn ve skladovacím kontejneru C20 od firmy Pegas container 

s. r. o. Kvalitě čerstvé betonové směsi se věnuje zvlášť kontrola 12.2.6 Kontrola 

dodávky a zpracování čerstvé betonové směsi. 
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11.1.6 Kontrola pracovníků 

Všichni pracovníci musí úspěšně projít vstupní zdravotní prohlídkou, školením  

o BOZP, PO a pouţívání osobních ochranných pomůcek. Před začátkem prací budou 

pracovníci dále seznámení s postupem prací, technologickým předpisem, 

bezpečnostními riziky a s prostorem staveniště. Před začátkem kaţdého pracovního dne 

se bude provádět docházka přítomných pracovníků, seznámení se s postupem prací  

a případnými riziky pro daný den. Pro provádění specifických činností a při práci se 

stroji musí mít pracovníci platné profesní, stojní či jiné průkazy a osvědčení. 

Pracovníky namátkově kontrolujeme, zda nepoţili alkohol či jiné zakázané látky. 

[Informace v této podkapitole se částečně shodují s podkapitolou 10.1.6 Kontrola 

pracovníků, a to z důvodu vypracování dvou různých kontrolních a zkušebních plánů na 

jednu konkrétní stavbu] 

11.2 Mezioperační kontrola 

11.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola klimatický podmínek bude prováděna pravidelně v 7, 12, 17  

a 21 hodin. Z těchto čtyř hodnot se vypočítá průměrná hodnota, která se zapíše do 

stavebního deníku. Průměrná předpokládaná teplota by měla být v rozmezí  

+5 aţ +20 °C. Práce budou přerušeny při rychlosti větru vyšší neţ 11 m/s, v případě 

sníţení viditelnosti pod 30 m a klesnutí teploty pod -10 °C. Při betonáţi v případě 

sníţení teploty pod +5 °C je nutno provést opatření pro zastavení procesu hydratace 

betonu, přerušit práce nebo provést další opatření dle technologického předpisu. Na 

přelomu března a dubna, kdy budou vrtané piloty realizovány, se nepředpokládají 

teploty vyšší neţ +30 °C. [Informace v této podkapitole se shodují s podkapitolou 10.2.1 

Kontrola klimatických podmínek, a to z důvodu vypracování dvou různých kontrolních a 

zkušebních plánů na jednu konkrétní stavbu] 

11.2.2 Kontrola vytyčení pilot 

Před vrtáním pilot je nutné zkontrolovat vytyčení pilot dle projektové 

dokumentace. Kaţdá pilota bude vytyčena pomocí čtyř ocelových kolíků o průměru 

20 mm. Dovolená odchylka polohy jednotlivých bodů je ±20 mm. Kontrolu měření 

provádí geodet. 
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11.2.3 Kontrola ocelových pažnic 

U ocelových paţnic kontrolujeme jejich mnoţství v závislosti na délce vrtu, 

rozměry a stav korunky. Paţnice musí být čisté, hladké a nepoškozené. Pro spoje paţnic 

musí být připraveno dostatečné mnoţství připevňovacích šroubů. Kontrolu spojování 

paţnic provádí vrtmistr spolu se stavbyvedoucím. Při vytahování paţnic dbáme na 

jejich řádné očistění od zbytků betonové směsi. 

11.2.4 Kontrola provádění vrtů a geologického profilu 

Při kontrole provádění vrtů kontrolujeme postup, rychlost a plynulost vrtání. 

Vrtání pilot začne v severní části staveniště a dále pokračuje aţ k poslední pilotě  

u sjezdu k pilotovací rovině. Dále sledujeme a kontrolujeme umístění a polohu vrtů 

vzhledem k jejich vytyčení, svislost a hloubku vrtu. Postup vrtání musí probíhat 

bezpečně tak, aby nedošlo k poškození okolních pilot a všechny piloty byly 

zrealizovány. Odchylka v hloubce vrtu je stanovena na hodnotu maximálně 100 mm. 

Svislost pro svislé piloty je dána odchylkou 0,02 m/m. Geolog spolu s vrtmistrem  

a stavbyvedoucím v průběhu vrtání kontrolují sloţení vyvrtané zeminy po celé délce 

piloty. Geologický profil musí odpovídat odhadům v geologickém průzkumu. V případě 

nesrovnalostí je nutno tuto situaci konzultovat se statikem. V průběhu vrtání se také 

kontroluje stav a případná hladina podzemní vody. Po vyvrtání vrtu do poţadované 

hloubky se zkontroluje hloubka vrtu a vyčištění dna vrtu. 

11.2.5 Kontrola armokošů a jejich osazení 

Při odebírání armokošů se zkontroluje označení piloty na popisovém štítku 

armokoše. Vizuálně se provede kontrola povrchu výztuţe, zda není znečistěná. Před 

spuštěním armokoše do vrtu se provede vizuální kontrola kvality spojů a celkové 

tuhosti. Při osazování se kontroluje správná orientace, svislá poloha a plynulost 

spouštění armokoše do vrtu. Betonová distanční tělíska nesmí být spouštěním 

deformována a pootáčena. Minimální krytí pro piloty o průměru větším neţ 600 mm 

nesmí být s ohledem na provádění menší neţ 60 mm. Po dokončení osazení se 

zkontroluje výškové osazení armokoše, které má toleranci s odchylkami  

+150 mm a -150 mm. Před a při betonáţi se kontroluje stabilita a poloha armokoše 

vzhledem k projektové dokumentaci. Záznam o osazení armokoše bude zapsán do 

protokolu piloty a stavebního deníku. 
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11.2.6 Kontrola dodávky a zpracování čerstvé betonové směsi 

Při kontrole dodávky čerstvého betonu kontrolujeme shodnost dodacího listu 

s objednávaným a navrhnutým betonem dle projektové dokumentace. Přestávka mezi 

dokončením vrtu a betonáţí by měla být co nejkratší. Před betonáţí kontrolujeme 

čistotu vrtu a výskyt podzemní vody. Důleţité je kontrolovat mnoţství betonu, 

předepsanou pevnostní třídu betonu, stupeň vlivu prostředí, obsah chloridů, frakci 

kameniva a stupeň konzistence. Kontrolujeme i čas míchání, dobu transportu  

a zpracování, které je stanoveno na maximální hodnotu 90 min od doby namíchání.  

Při betonáţi kaţdé piloty provádíme kontroly stupně konzistence betonové směsi. 

Stupeň konzistence určíme dle normy ČSN EN 12350-2 – Zkoušení čerstvého betonu – 

Část 2: Zkouška sednutím. Do zkušebního zařízení pro určení stupně konzistence patří 

propichovací tyč, násypka, podkladní deska, lopatka a nádoba. Zkušební postup začne 

navlhčením formy a podkladní desky. Poté nádobu plníme betonovou směsí po třech 

stejně vysokých vrstvách. Kaţdou vrstvu zhutníme 25 vpichy. Při hutnění následující 

vrstvy hutníme i vrstvu předešlou. Po naplnění nádoby odstraníme přebytečný beton 

příčným přejetím propichovací tyče. Pomalým pohybem směrem vzhůru odstraníme 

formovací nádobu. Zaznamenáme výšku sednutí S a posoudíme dle příslušné tabulky. 

 

Obr. 80 Zkouška sednutím [49] 

 

Výsledek zkoušky je platný pouze v případě správného symetrického sednutí kuţele. 

Výška sednutí S se zaokrouhlí na 10 mm. Určený stupeň konzistence zkoušeného 

betonu musí odpovídat objednanému betonu z projektové dokumentace.  

Při dodávce čerstvého betonu se bude také provádět výroba zkušebních těles, 

krychlí o hraně 150 mm. Jednotlivá tělesa budou popsány číslem shodným s číslem 
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dodacího listu, ze kterého se zkušební těleso udělalo. Vyráběny budou minimálně  

3 tělesa z kaţdé vybetonované piloty. Po 28 dnech budou zkušební tělesa odvezeny do 

akreditované laboratoře, kde se provede zkouška na pevnost betonu v tlaku.  

Postup zpracování betonové směsi kontroluje průběţně mistr. Směs bude 

ukládána přes usměrňovací rouru, která nám zabezpečí nerozmísení betonové směsi  

a ochranu paţnic před proudem vháněného betonu. V průběhu prací kontrolujeme 

výškovou polohu betonovaných pilot. Odchylka výškové polohy vybetonované hlavy 

piloty je ±20 mm. V případě, kdy se ve vrtu vyskytne podzemní voda, je nutné tuto 

vodu před betonáţí vyčerpat pomocí ponorných čerpadel. Záznam o betonáţi pilot bude 

zapsán do protokolu piloty a stavebního deníku. [Informace v této podkapitole se 

částečně shodují s podkapitolou 10.2.5 Kontrola dodávky čerstvého betonu, a to 

z důvodu vypracování dvou různých kontrolních a zkušebních plánů na jednu konkrétní 

stavbu] 

11.2.7 Kontrola ošetřování vybetonované konstrukce 

Betonářské práce budou probíhat v měsících, kdy by teplota měla být v rozmezí 

+5 aţ +20 °C. Po betonáţi pilot je v kontaktu s venkovním prostředím pouze poměrně 

malá část piloty, a to její hlava, která bude odbourána. V případech sníţení teploty pod 

+3 °C (dle ČSN EN 1536+A1) je zapotřebí hlavu piloty chránit před únikem tepla 

pomocí překrytí geotextílií. V případech, kdy budou silné mrazy, lze pouţít pro ochranu 

vybetonované konstrukce vyhřívané stany či tepelné rohoţe, ty nám zajistí teplotu vyšší 

neţ +3 °C. 

11.2.8 Kontrola při odbourání hlavy pilot 

Po dostatečném vytvrdnutí betonu a dokopání stavební jámy dojde k odbourání 

přesahujících a znehodnocených hlav pilot. Odbourání musí probíhat opatrně tak, aby 

povrch pilot neobsahoval trhliny či nebylo porušeno krytí výztuţe. Povrch, hlava piloty, 

se nesmí drolit. Pomocí nivelačního přístroje se změří výškové úrovně upravených pilot. 

Výšková úroveň musí korespondovat s výškovou úrovní budoucího podkladního betonu 

pro základovou desku. Tolerance pro výškovou úroveň ubourané hlavy piloty je dána 

odchylkou +40 mm a -70 mm oproti návrhu. 
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11.3 Výstupní kontrola 

11.3.1 Kontrola umístění pilot 

Při této kontrole se kontroluje polohové a výškové umístění všech pilot  

a porovnání skutečného stavu s projektovou dokumentací. Výšková úroveň upravené, 

ubourané hlavy piloty má pak maximální moţnou odchylku +40 mm a -70 mm. Dále 

bude kontrolována excentricita os pilot. Odchylka v excentricitě mezi projektovou  

a realizovanou pilotou je dána vztahem e ≤ emax = 0,1 m pro ⌀ do 1 m  

a e ≤ emax = 0,1 x D pro ⌀  1 až 1,5 m. Kontrolu výškového a polohového umístění pilot 

provede geodet za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora. 

11.3.2 Kontrola únosnosti pilot 

V případech, kdy to vyţaduje technický dozor investora, je moţné provést 

statické a dynamické zatěţovací zkoušky, na základě kterých se určí nosnost dané 

piloty. Statické a dynamické zatěţovací zkoušky pilot provádějí specializované firmy, 

které se zabývají hlubinným zakládáním. Zkoušky probíhají v souladu a dle poţadavků 

ČSN EN 1997-1. 

11.3.3 Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola pevnosti betonu v tlaku bude prováděna na minimálně 3 tělesech 

vyrobených při betonáţi jedné  piloty. Zkouška pevnosti betonu v tlaku musí být 

provedena po uplynutí minimálně 28 dnů od výroby zkušebních těles. Zkoušky budou 

provedeny na krychlích o hraně 150 mm v akreditovaných zkušebních laboratořích. 

Zkouška pevnosti se provede dle normy ČSN EN 12390-3. Dodané výsledky pevnostní 

zkoušky budou součástí kontrolního a zkušebního plánu. 
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K
o

n
tr

o
la

  

Č. 

 

Název kontroly 

 

Popis 

 

Zdroj 

 
Kontr. 

provedl 

 
Způsob 

kontrol 

 
Četnost 

kontrol 

 
Výsledek 

kontrol 

V
y

h
o

v
u

je
/ 

n
e
v

y
h

o
v

u
je

 

 
Kontr. 

provedl 

 
Kontr. 

prověřil 

 
Kontr. 

převzal 

V
st

u
p

n
í 

 

1 

Kontrola 

projektové 

dokumentace a 

přidr. dokumentů 

Rozsah, úplnost a 

správnost PD a 

přidr. dokumentů 

SOD, PD 

, vyhl. č. 

499/2006, vyhl. 

č. 268/2009 

 
SV, TDI, 

Mistr, 

AD 

 

Vizuálně 
 

Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

2 

Kontrola 

připravenosti prac. 

a převzetí prac. 

Kontrola 

pracoviště včetně 

objektů zařízení 

staveniště 

 

NV č. 591/2006, 

TP, PD, SOD 

 

SV,TDI, 

Mistr 

 

Vizuálně 
 

Jedno- 

-rázově 

Sepsání 

předáva- 

-cího  

protokolu 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

3 

Kontrola 

předcházejících 

konstrukcí 

Výška, rovinnost a 

zhutnění 

pilotovací roviny 

ČSN 73 0212-3,  

ČSN 72 1006 

PD 

 
SV, TDI, 

G 

 
Vizuálně, 

měřením 

 
Jedno- 

-rázově 

Sepsání 

předáva- 

-cího  

protokolu 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

4 

 

Kontrola strojní 

sestavy 

 

Kontrola 

technického stavu 

  strojů 

 
Technické listy, 

strojní průkazy 

TP, P-BOZP 

 
Strojník, 

v-

mistr 

 

Vizuálně 

 

Denně 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 
5 

 

Kontrola kvality 

dodaného 

material a 

jeho sklad. 

Kontrola kvality 

dodaného 

materiálu 

 

 

Projektová 

dokumentace, 

dodací listy, 

TP, P-BOZP 

 

SV, 

Mistr 

 

Vizuálně, 

měřením 

 

Kaţdá 

dodávka 

Zápis do 

SD, 

dodací 

listy 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 
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6 

Kontrola 

pracovníků 

Způsobilost, 

zdravotní stav, 

profesní 

průkazy, školení 

Profesní 

průkazy, 

certifikáty

P-BOZP 

 
SV, 

KBOZP

, Mistr 

 
Vizuálně, 

měřením 

Jedno- 

-rázově, 

namátkově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

M
ez

io
p

er
a
č
n

í 

 

 

7 

Kontrola 

klimatických 

podmínek 

Kontrola teploty, 

sráţek, větru, 

viditelnosti 

 

Technické listy, 

TP, P-BOZP 

 

SV, 

Mistr 

 

Měřením 

 

Denně 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

8 

 

 

Kontrola vytyčení 

pilot 

 
Kontrola vytyčení 

os pilot a jejich 

označení   

 

ČSN 73 

0210-1, ČSN 

73 

0420-2, PD 

 
 

SV, G, 

v-mistr 

 

 
Měřením 

 

Jedno- 

-rázově 

 
 

Zápis do 

SD, 

protokol 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

9 

 

Kontrola 

ocelových paţnic 

 
Kontrola 

mnoţství, 

rozměrů,osazení 

 

PD, TP 

Technické listy 

 

 
SV 

v-mistr 

 
Vizuálně, 

měřením 

 
Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

10 

 Kontrola provádění   

vrtů a geolog. 

profilu 

      1Umístění,   

..svislost,hloubka,    

..sloţení zeminy,.. 

 

PD, TP, ČSN 

EN 1536+A1 

  Geolog, 
G, SV 

Mistr. 

v-mistr 

 
Vizuálně, 

měřením 

 
Jedno- 

-rázově 

 
Zápis do 

SD, 

protokol 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

  

 

11 

 
Kontrola 

armokošů a jejich  

osazení 

 
Kontrola svislosti 

distančních prvků 

ukládání 

 

PD, TP, ČSN 

EN 1536+A1 

 
SV, 

TDI, 

v-mistr 

 
Vizuálně, 

měřením 

 
     Jedno- 

    -rázově 

 
Zápis do 

SD, 

protokol 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 
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12 

 

Kontrola dodávky 

a zpracování 

čerstvé bet. směsi 

Správné uloţení 

zpracování a 

hutnění betonové 

směsi 

TP, ČSN EN 

206+A1, PD, 

ČSN EN 13670 

Dodací listy 

SV, 

Mistr 

 
Vizuálně, 

měřením 

 
Průběţně 

Zápis do 

SD, 

zkouška  

 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 
13 

Kontrola 

ošetřování 

vybetonovan. 

konstrukce 

Kontrola 

ošetřování 

vybetonované 

konstrukce 

 

ČSN EN 13670, 

TP 

SV, 

Mistr 

 
Vizuálně 

 
Průběţně 

Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 
14 

Kontrola při 

odbourání 

hlavy pilot 

 

Kontrola tvaru a 

výškové úrovně 

pilot 

 

PD, TP, ČSN 

EN 1536+A1 

SV, G 

Mistr 

 
Vizuálně, 

měřením 

Jedno- 

-rázově 

Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

V
ý
st

u
p

n
í 

 
 

15 

 

Kontrola umístění 

pilot 

Kontrola tvaru, 

rozměrů a 

rovinnosti 

konstrukce 

ČSN 73 0210- 

1, PD, ČSN EN 

1536+A1 

SV, G, 

TDI 

 

Měřením 

 

Jedno- 

-rázově 

 

Zápis do 

SD 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

16 

 

 

Kontrola 

 únosnosti pilot 

Statické a 

dynamické 

zatěţovací 

zkoušky 

PD, geotechnická 

laboratoř, 

ČSN EN 1997-1 

SV, 

GTL, 

TDI 

 

Měřením 

 
 

Na vyţádá-

ní 

 

 
Zápis do 

SD, 

protokol 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

 

 

17 

 
  Kontrola pevnosti 

          betonu 

Lab. zkouška 

zkušebních těles 

ČSN EN 

12390-3 

 
SV, ZL, 

Mistr 

 

Lab. 

měřením 

Jedno- 

-rázově, 

Průběţně 

 

Zápis do 

SD, 

protokol 

 Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 

Jméno: Datum: Podpis: 
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V studentské verzi programu BUILDpowerS byl vytvořen poloţkový rozpočet 

pro hrubou stavbu hlavního objektu SO 01. Rozpočet včetně výkazu výměr je v příloze 

B. 7 Poloţkový rozpočet pro hrubou stavbu. K rozpočtu se vztahují limitky zdrojů, které 

jsou obsaţeny v příloze B. 8 Limitky zdrojů.  

Náklady na zařízení staveniště jsou v rozpočtu přidány z propočtu 

předpokládaných nákladů na zařízení staveniště, který je obsahem kapitoly zpráva 

zařízení staveniště. Poloţka provozní vlivy je v rozpočtu dána dle cenové soustavy RTS 

Data. Náklad provozních vlivů vyjadřuje ztíţené podmínky a moţné zvýšené náklady 

s omezením provozu v areálu objednatele. Poloţka je v rozpočtu dána pro ochranu 

zhotovitele vůči poţadavkům investora na zachování stávajících podmínek v průběhu 

stavby. Většina poloţek v poloţkovém rozpočtu je naceněna v cenové soustavě RTS, 

úroveň 18/II. Některé poloţky jsou naceněny na základě individuální kalkulace. 
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Časový harmonogram pro hrubou stavbu hlavního objektu SO 01 je vytvořen 

v programu Contec. Dle zadání investora je pracovní doba stanovena na osm hodin od 

7:00 do 15:30. V této době je jiţ započítána přestávka na oběd. Práce na objektu začnou 

4. 3. 2019. Předpokládaný konec hrubé stavby je 7. 2. 2020.  

Realizace začne přípravnými pracemi, tedy pracemi na objektech zařízení 

staveniště a na osazením panelů staveništní komunikace atd. Po vyhloubení hrubé jámy 

po úroveň hrubé pláně dojde k návozu a zhutnění pilotovací roviny. Po realizaci pilot 

dojde k finálním výkopovým pracím, odbouráním hlavy pilot, realizaci základových 

pasů, finálnímu zhutnění základové spáry pro podkladní beton základové desky a vylití 

podkladního betonu. Práce na základové desce začnou na částečně podzemním koridoru 

spojující nový pavilon se stávajícím pavilonem F. Na zhotovené základové desce 

technického koridoru se realizují stěny společně se svislou hydroizolací, tepelnou 

izolací, nopovou fólií a zpětným zásypem. Po zasypání a zhutnění prostoru okolo 

podzemních stěn můţe dojít k vylití podkladního betonu a napojení svislé hydroizolace 

podzemního koridoru na vodorovnou hydroizolaci základové desky. Mezi tím uţ budou 

započaty bednící a armovací práce na základové desce. Po vybetonování základové 

desky dojde k vyztuţování, bednění a betonáţi svislých nosných konstrukcí 1NP. 

V průběhu odbednění stěn dojde k vybednění a vyztuţení stropní konstrukce 1NP. 

Objekt je rozdělen na tři dilatační celky. Kaţdá část stropní konstrukce bude betonována 

zvlášť. Po odbednění stěn 1NP dojde k uvolnění prostoru vně objektu a k realizaci 

svislé hydroizolace, tepelné izolace, nopové fólie a obsypu objektu. Po vybetonování 

stropů 1NP začnou práce na svislých konstrukcí 2NP. Stropní konstrukce 1NP se 

odbední po 28 dnech. Ihned po odbednění stropní konstrukce 1NP a stěn 2NP dojde 

k bednění stropní konstrukce 2NP. Během probíhající práce na stropní konstrukci 2NP 

dojde k vyhotovení monolitických schodišť ještě před uzavřením stropní konstrukce 

2NP. Po odbednění stropních konstrukcí 1NP dojde k uvolnění pracovního prostoru  

a začnou zdící práce na výplňovém zdivu a příčkách. 

Ke konci prací na hrubé stavbě a časovém harmonogramu je patrné, ţe 

projektem navrţené dodatečně betonované smršťovací pásy výrazně prodluţují dobu 

výstavby. 

Časový plán je obsahem přílohy B. 11 Časový harmonogram pro hrubou stavbu 

objektu SO 01. Součástí práce v programu Contec je také příloha B. 12 Bilance 

pracovníků. 
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Cílem mé diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu 

ke stavbě nového pavilonu v areálu nemocnice Teplice v rozsahu daném zadáním. 

Vytyčený cíl se všemi body určenými zadáním se mi podařilo vypracovat. Při řešení 

jednotlivých bodů zadání a vypracovávání dílčích výkresů, postupů a návrhů jsem se 

snaţil brát ohled na komplexnost stavby s pohledem a návazností na předešlé  

a navazující etapy výstavbového procesu. 

Vypracoval jsem technickou zprávu stavebně technologického projektu, ve které 

jsou popsány informace o objektu a skutečnosti, od kterých se odvíjelo moje řešení 

stavebně technologického projektu. V další části jsem řešil zařízení staveniště. Zde jsem 

se snaţil co nejefektivněji rozmístit objekty zařízení staveniště, zejména pak věţový 

jeřáb. Při návrhu zařízení staveniště jsem vycházel ze stávajících poměrů, které na 

stavebním pozemku byly. V dalších kapitolách jsem se zabýval dopravou hlavních 

pouţitých materiálů i strojů a návrhem strojní sestavy. Vypracoval jsem dva 

technologické předpisy, a to pro monolitický ţelezobetonový skelet a vrtané piloty. 

Součástí technologických předpisů jsou kontrolní a zkušební plány, které obsahují 

vzorové tabulky daných kontrol. V ostatních pasáţích textové části této práce je řešena 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochrana ţivotního prostředí a smlouva o dílo. 

Pro zpracování výkresů a schémat jsem vyuţil a zdokonalil znalost programu 

ArchiCAD. Pro zpracování poloţkového rozpočtu pro hrubou stavbu, limitek zdrojů  

a cenového porovnání dvou variant schodišť jsem pracoval s programem 

BUILDpowerS. Znalost programu Contec jsem pouţil pro zpravování časového 

harmonogramu hlavního stavebního objektu a pro časové porovnání dvou variant 

schodišť. Mezi dalšími programy, se kterými jsem pracoval, a své znalosti si v nich 

zdokonalil, jsou Microsoft Word a Excel. 

Při psaní této diplomové práce jsem vycházel z teoretických znalostí, které jsem 

získal v průběhu studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického. V další řadě 

jsem vycházel z praktických znalostí, které jsem získal na odborné praxi. Během tvorby 

diplomové práce jsem si osvojil mnoho nových informací o technologických postupech, 

legislativě týkající se provádění stavby, řízení stavební zakázky a aktuálních cenách  

i dostupnosti stavebních materiálů. Věřím, ţe mé doposud nabyté teoretické a praktické 

znalosti, vědomosti získané při psaní této práce povedou k snadnějšímu začlenění do 

profesního ţivota. 
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Dodané podklady 

1. ATELIER PENTA, v. o. s., dokumentace pro provádění stavby – Výstavba čtyř 

operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a. s. Nemocnice Teplice o. z.  

 

Ostatní legislativní dokumenty a normy 

2. ČSN EN 12390-3, Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku 

zkušebních těles 

3. ČSN 73 1373, Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdoměrné metody zkoušení 

betonu 

4. ČSN EN 13670, Provádění betonových konstrukcí 

5. ČSN 73 0212-3, Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty  

6. ČSN EN 12350-2, Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 

7. ČSN 73 0210-1, Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 

8. ČSN EN 10080, Ocel pro výztuţ do betonu - Svařitelná betonářská ocel – 

Všeobecně 

9. ČSN 73 0420-2, Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 

10. ČSN EN 12504-2, Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní 

zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 

11. ČSN EN 1997-1, Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 

Obecná pravidla 

12. ČSN EN 1536+A1, Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 

13. ČSN EN 206+A1, Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

14. ČSN 72 1006, Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

15. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

(novela č. 169/2018 Sb.) 

16. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (novela č. 405/2017 Sb.) 

17. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby (novela č. 

323/2017 Sb.) 
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18. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (novela č. 136/2016 Sb.) 

19. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (novela  

č. 225/2017 Sb.) 

20. Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

(novela č. 131/2015 Sb.) 

21. Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (novela  

č. 252/2017 Sb.) 

22. Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (novela č. 171/2018 Sb.) 

23. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací (novela č. 241/2018 Sb.) 

24. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (novela  

č. 225/2017 Sb.) 

25. Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 

26. Vyhláška č. 383/2001 Sb. Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady (novela č. 387/2016 Sb., 437/2016 Sb. a 83/2016 Sb.) 

27. Zákoně č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně (novela č. 225/2017 Sb.) 

28. Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární bezpečnosti (novela  

č. 221/2014 Sb.) 

29. Vyhláška č. 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky poţární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání ţivic v tavných nádobách. 

30. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, (novela č. 136/2016 Sb.) 

32. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

33. Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 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 (zákon 
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o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (novela  

č. 88/2016 Sb.) 

34. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

35. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, (novela č. 246/2018 Sb.) 

 

Literatura 

36. DOČKAL, Karel. Technologie staveb I: Technologie provádění betonových  

a ţelezobetonových konstrukcí. Brno, 2005. 

37. TURČEK, Peter. Zakládání staveb. Bratislava, 2005. 

 

Internetové zdroje – literatura 

38. Bednění. Doka [online]. [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: 

https://www.doka.com/cz/solutions/overview/index 

39. Doka. Doka [online]. [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: 

40. https://www.doka.com/cz/index  

41. Mobilní kontejnery. Pegascontainer [online]. [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: 

https://www.pegascontainer.cz/  

42. Armovna. Prefazatec [online]. [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: 

http://www.prefazatec.cz/cz/  

43. Betonárka teplice. Cemex [online]. [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: 

https://www.cemex.cz/-/betonarna-teplice  

44. Stavebniny. Dek [online]. [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: 

https://www.dek.cz/kontakty/teplice  

45. Mapy. Mapy [online]. [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: https://mapy.cz/  

46. Mapy. Google [online]. [cit. 2019-01-09]. Dostupné z: 

https://www.google.com/maps   

 

Internetové zdroje- obrázky 

[1]  Výstřiţek z map. Mapy [online]. [cit. 2019-01-08]. Dostupné z: https://mapy.cz/  

[2]  Staveništní rozvaděč. In: Vyrent [online]. [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: 

http://www.vyrent.cz/pujcovna/stavenistni-rozvadec/P_162  

188

https://www.doka.com/cz/solutions/overview/index
https://www.doka.com/cz/index
https://www.pegascontainer.cz/
http://www.prefazatec.cz/cz/
https://www.cemex.cz/-/betonarna-teplice
https://www.dek.cz/kontakty/teplice
https://mapy.cz/
https://www.google.com/maps
https://mapy.cz/
http://www.vyrent.cz/pujcovna/stavenistni-rozvadec/P_162


[3]  Korugovaná trubka. In: Hornbach [online]. [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: 

https://www.hornbach.cz/shop/Korugovana-trubka-40-delka-25-

m/6647375/artikl.html?gclid=Cj0KCQiAurjgBRCqARIsAD09sg_sf4-

EX4KKrLYu7xX1I1uZ4fkdC8TAN1zFKQJ6phYriO29AVwMepoaArgEEALw

_wcB&WT.srch=1&WT.mc_id=cz16av616  

[4]  Mobilní oplocení SP 41. In: Stavebniploty [online]. [cit. 2018-12-10]. Dostupné 

z: https://www.stavebniploty.cz/products/mobilni-oploceni-sp-3-186ral-/  

[5]  Obytné a sanitární kontejnery. Pegascontainer [online]. [cit. 2019-01-08]. 

Dostupné z: https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-

kontejnery.aspx  

[6]  Obytné a sanitární kontejnery. Pegascontainer [online]. [cit. 2019-01-08]. 

Dostupné z: https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-

kontejnery.aspx 

[7] Obytné a sanitární kontejnery. Pegascontainer [online]. [cit. 2019-01-08]. 

Dostupné z: https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-

kontejnery.aspx 

[8]  Obytné a sanitární kontejnery. Pegascontainer [online]. [cit. 2019-01-08]. 

Dostupné z: https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-

kontejnery.aspx 

[9]  Obytné a sanitární kontejnery. Pegascontainer [online]. [cit. 2019-01-08]. 

Dostupné z: https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-

kontejnery.aspx 

[10]  Nilfisk P 160.2-15 X-TRA. In: Alza [online]. [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: 

https://www.alza.cz/hobby/nilfisk-p-160-2-15-x-tra-d4055137.htm  

[11] GSOL-2/10 odlučovač lehkých kapalin. In: Sekoprojekt [online]. [cit. 2018-

12-20]. Dostupné z: http://www.sekoprojekt.cz/produkty/odlucovace-lehkych-

kapalin---sol--gsol-------klikni-zde!/gsol-2_10-odlucovac-lehkych-kapalin.html  

[12]  Kontejnery na tříděný odpad. In: Shop.elkoplast [online]. [cit. 2018-12-10]. 

Dostupné z: https://www.shop.elkoplast.cz/kontejnery-na-odpad-660-1100-l 

[13]  Kontejner na suť. In: Brasco [online]. [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: 

http://www.brasco.cz/katalog/nizky-kontejner/N3-kontejnery-na-sut/index.html  

[14]  LED reflektory. In: Jabloshop [online]. [cit. 2018-12-10]. Dostupné z: 

https://www.jabloshop.cz/led-pracovni-reflektory  

189

https://www.hornbach.cz/shop/Korugovana-trubka-40-delka-25-m/6647375/artikl.html?gclid=Cj0KCQiAurjgBRCqARIsAD09sg_sf4-EX4KKrLYu7xX1I1uZ4fkdC8TAN1zFKQJ6phYriO29AVwMepoaArgEEALw_wcB&WT.srch=1&WT.mc_id=cz16av616
https://www.hornbach.cz/shop/Korugovana-trubka-40-delka-25-m/6647375/artikl.html?gclid=Cj0KCQiAurjgBRCqARIsAD09sg_sf4-EX4KKrLYu7xX1I1uZ4fkdC8TAN1zFKQJ6phYriO29AVwMepoaArgEEALw_wcB&WT.srch=1&WT.mc_id=cz16av616
https://www.hornbach.cz/shop/Korugovana-trubka-40-delka-25-m/6647375/artikl.html?gclid=Cj0KCQiAurjgBRCqARIsAD09sg_sf4-EX4KKrLYu7xX1I1uZ4fkdC8TAN1zFKQJ6phYriO29AVwMepoaArgEEALw_wcB&WT.srch=1&WT.mc_id=cz16av616
https://www.hornbach.cz/shop/Korugovana-trubka-40-delka-25-m/6647375/artikl.html?gclid=Cj0KCQiAurjgBRCqARIsAD09sg_sf4-EX4KKrLYu7xX1I1uZ4fkdC8TAN1zFKQJ6phYriO29AVwMepoaArgEEALw_wcB&WT.srch=1&WT.mc_id=cz16av616
https://www.stavebniploty.cz/products/mobilni-oploceni-sp-3-186ral-/
https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-kontejnery.aspx
https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-kontejnery.aspx
https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-kontejnery.aspx
https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-kontejnery.aspx
https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-kontejnery.aspx
https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-kontejnery.aspx
https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-kontejnery.aspx
https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-kontejnery.aspx
https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-kontejnery.aspx
https://www.pegascontainer.cz/cz/kategorie/obytne-a-sanitarni-kontejnery.aspx
https://www.alza.cz/hobby/nilfisk-p-160-2-15-x-tra-d4055137.htm
http://www.sekoprojekt.cz/produkty/odlucovace-lehkych-kapalin---sol--gsol-------------klikni-zde!/gsol-2_10-odlucovac-lehkych-kapalin.html
http://www.sekoprojekt.cz/produkty/odlucovace-lehkych-kapalin---sol--gsol-------------klikni-zde!/gsol-2_10-odlucovac-lehkych-kapalin.html
https://www.shop.elkoplast.cz/kontejnery-na-odpad-660-1100-l
http://www.brasco.cz/katalog/nizky-kontejner/N3-kontejnery-na-sut/index.html
https://www.jabloshop.cz/led-pracovni-reflektory


[15]  Bezpečnostní tabule - stavba. In: E-safetyshop [online]. [cit. 2018-12-11]. 

Dostupné z: https://www.e-safetyshop.eu/product.asp?P_ID=1540  

[16]  Výstřiţek z map. Mapy [online]. [cit. 2019-01-08]. Dostupné z: https://mapy.cz/  

[17]  Věţový jeřáb Liebherr 180 EC-H 10 Litronic. In: Kranimex [online]. [cit. 2018-

09- 16]. Dostupné z:   

https://www.kranimex.cz/pdf/pujcovna/180_EC_H_10_Litronic.pdf 

[18]  Vrtná souprava Bauer BG 24H. In: Bauerpileco [online]. [cit. 2018-09-16]. 

Dostupné z: 

http://www.bauerpileco.com/export/shared/documents/pdf/bma/datenblatter/BG

_24_H_BT_75_PremiumLine_EN_905_737_2.pdf  

[19]  Bauer BG 24H v akci. In: Youtube: Bauer BG 24H drill in gravel [online]. [cit. 

2018-09-16]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=X9cQJQdrjZs 

[20]  Autojeřáb Liebherr LTM 1200. In: Klimex [online]. [cit. 2018-09-16]. Dostupné 

z: http://klimex.cz/wp-content/uploads/2016/12/LTM_1200_TD.pdf  

[21]  Pásové rypadlo Caterpillar 324D. In: Zeppelin. [online]. [cit. 2018-09-16]. 

Dostupné z: 

http://www.zeppelin.sk/public/data/cat_data/rent/618/324D%20L_324D%20LN.

pdf  

[22]  Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F. In: Zeppelin [online]. [cit. 2018-09-16]. 

Dostupné z: 

https://zeppelin.cz/blob.php?idProduct=37532211&type=pdf&dbPrefixTable=ca

trental&lng=cs  

[23]  Smykem řízený nakladač Locust 903. In: Kohut [online]. [cit. 2018-09-16]. 

Dostupné z: https://www.kohut.cz/smykovy-nakladac-locust-l-903/  

[24]  Nákladní automobil MAN TGS 37.480 BB 8x4 Euro 6. In: Truck1-cz [online]. 

[cit. 2018-09-16]. Dostupné z: https://www.truck1-cz.com/nakladni-

auta/sklapecky/man-tgs-37-480-bb-8x4-euro-6-schmitz-kipper-a3038565.html  

[25]  Rozměry autodomíchávače Schwing Stetter C3. In: Schwing [online]. [cit. 2018-

09-16]. Dostupné z: http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html  

[26]  Autočerpadlo Schwing S 52 SX. In: Schwing [online]. [cit. 2018-09-16]. 

Dostupné z: http://www.schwing.cz/cz/s-52-sx.html  

[27]  Tahač DAF XF105.460 ATE s valníkovým návěsem. In: Automobilrevue 

[online]. [cit. 2018-09-17]. Dostupné z: 

190

https://www.e-safetyshop.eu/product.asp?P_ID=1540
https://mapy.cz/
https://www.kranimex.cz/pdf/pujcovna/180_EC_H_10_Litronic.pdf
http://www.bauerpileco.com/export/shared/documents/pdf/bma/datenblatter/BG_24_H_BT_75_PremiumLine_EN_905_737_2.pdf
http://www.bauerpileco.com/export/shared/documents/pdf/bma/datenblatter/BG_24_H_BT_75_PremiumLine_EN_905_737_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X9cQJQdrjZs
http://klimex.cz/wp-content/uploads/2016/12/LTM_1200_TD.pdf
http://www.zeppelin.sk/public/data/cat_data/rent/618/324D%20L_324D%20LN.pdf
http://www.zeppelin.sk/public/data/cat_data/rent/618/324D%20L_324D%20LN.pdf
https://zeppelin.cz/blob.php?idProduct=37532211&type=pdf&dbPrefixTable=catrental&lng=cs
https://zeppelin.cz/blob.php?idProduct=37532211&type=pdf&dbPrefixTable=catrental&lng=cs
https://www.kohut.cz/smykovy-nakladac-locust-l-903/
https://www.truck1-cz.com/nakladni-auta/sklapecky/man-tgs-37-480-bb-8x4-euro-6-schmitz-kipper-a3038565.html
https://www.truck1-cz.com/nakladni-auta/sklapecky/man-tgs-37-480-bb-8x4-euro-6-schmitz-kipper-a3038565.html
http://www.schwing.cz/cz/rada-basic-line.html
http://www.schwing.cz/cz/s-52-sx.html


https://www.automobilrevue.cz/priloha/50b73a48e7259/supertest-daf-xf105-

50b753f61a417.pdf  

[28]  Tahač DAF XF105.460 ATE s valníkovým návěsem. In: Autoline [online]. [cit. 

2018-09-17]. Dostupné z: https://autoline.cz/-/navesy-valniky/PANAV-NV-35-

PKID10450--18041713032472716500  

[29]  Badie na beton typ 1016 s výpustním rukávem. In: Staveza [online]. [cit. 2018-

09-17]. Dostupné z: http://www.staveza.cz/badie-na-beton-s-rukavem/9-badie-

na-beton-1016-s-vypustnim-rukavem.html  

[30]  Stavební vrátek Camac P300. In: Dek [online]. [cit. 2018-09-21]. Dostupné z: 

https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00348-vratek-stavebni-do-300-

kg?lm=746  

[31]  Vibrátor ponorný vysokofrekvenční Perles AV 425. In: Vibratory-betonu 

[online]. [cit. 2018-09-21]. Dostupné z: http://www.vibratory-

betonu.cz/ponorny-vibrator-av-424  

[32]  Svářečka Güde GE 145W/A trafo. In: Eva [online]. [cit. 2018-09-21]. Dostupné 

z: https://www.eva.cz/zbozi/29317/svarecka-gude-ge-145w-a-

trafo/?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllFXI33lyrbiocOBxBFHr1tE28

AWudskIqJ1PPFu_5-Cj6blJ1Wdd1gaAlhdEALw_wcB  

[33]  Bruska úhlová Bosch GWS 22-230 JH Professional. In: Tipa [online]. [cit. 2018 

09-21]. Dostupné z: https://www.tipa.eu/cz/bruska-uhlova-bosch-gws-22-230-jh 

professional-0601882m03/d 

159914/?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllEjLWy2fDWcN8ZULrxSLf

6Zg8P 4nR_24IAglNjByUhc_qqOaDTDpcaAnOoEALw_wcB  

[34]  Okruţní pila Bosch GKS 600 Professional. In: Alza [online]. [cit. 2018-09-21]. 

Dostupné z: https://www.alza.cz/hobby/bosch-gks-600-professional-

d5456131.htm?kampan=adpla_vendor_96154-

Bosch_c_1o1_BOFAC9h2_9062905&gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZl

lFsiKb_Yfph6JctGj6Jll8-

AT0wNH8NNzT6G3B5EXjdYtFUC5ouYzoaAktsEALw_wcB  

[35]  Akuvrtačka Bosch GSB 18-2-LI Plus Professional. In: Alza [online]. [cit. 2018-

09-21]. Dostupné z: https://www.alza.cz/hobby/bosch-gsb-18-2-li-plus-

professional-d4725822.htm  

[36]  Paletový vozík. In: B2bpartner [online]. [cit. 2018-09-21]. Dostupné z: 

https://www.b2bpartner.cz/paletovy-vozik-nosnost-2000-kg-s-pryzovymi-koly/  

191

https://www.automobilrevue.cz/priloha/50b73a48e7259/supertest-daf-xf105-50b753f61a417.pdf
https://www.automobilrevue.cz/priloha/50b73a48e7259/supertest-daf-xf105-50b753f61a417.pdf
https://autoline.cz/-/navesy-valniky/PANAV-NV-35-PKID10450--18041713032472716500
https://autoline.cz/-/navesy-valniky/PANAV-NV-35-PKID10450--18041713032472716500
http://www.staveza.cz/badie-na-beton-s-rukavem/9-badie-na-beton-1016-s-vypustnim-rukavem.html
http://www.staveza.cz/badie-na-beton-s-rukavem/9-badie-na-beton-1016-s-vypustnim-rukavem.html
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00348-vratek-stavebni-do-300-kg?lm=746
https://www.dek.cz/pujcovna/detail/PSK-00348-vratek-stavebni-do-300-kg?lm=746
http://www.vibratory-betonu.cz/ponorny-vibrator-av-424
http://www.vibratory-betonu.cz/ponorny-vibrator-av-424
https://www.eva.cz/zbozi/29317/svarecka-gude-ge-145w-a-trafo/?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllFXI33lyrbiocOBxBFHr1tE28AWudskIqJ1PPFu_5-Cj6blJ1Wdd1gaAlhdEALw_wcB
https://www.eva.cz/zbozi/29317/svarecka-gude-ge-145w-a-trafo/?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllFXI33lyrbiocOBxBFHr1tE28AWudskIqJ1PPFu_5-Cj6blJ1Wdd1gaAlhdEALw_wcB
https://www.eva.cz/zbozi/29317/svarecka-gude-ge-145w-a-trafo/?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllFXI33lyrbiocOBxBFHr1tE28AWudskIqJ1PPFu_5-Cj6blJ1Wdd1gaAlhdEALw_wcB
https://www.tipa.eu/cz/bruska-uhlova-bosch-gws-22-230-jh%20professional-0601882m03/d%20159914/?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllEjLWy2fDWcN8ZULrxSLf6Zg8P%204nR_24IAglNjByUhc_qqOaDTDpcaAnOoEALw_wcB
https://www.tipa.eu/cz/bruska-uhlova-bosch-gws-22-230-jh%20professional-0601882m03/d%20159914/?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllEjLWy2fDWcN8ZULrxSLf6Zg8P%204nR_24IAglNjByUhc_qqOaDTDpcaAnOoEALw_wcB
https://www.tipa.eu/cz/bruska-uhlova-bosch-gws-22-230-jh%20professional-0601882m03/d%20159914/?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllEjLWy2fDWcN8ZULrxSLf6Zg8P%204nR_24IAglNjByUhc_qqOaDTDpcaAnOoEALw_wcB
https://www.tipa.eu/cz/bruska-uhlova-bosch-gws-22-230-jh%20professional-0601882m03/d%20159914/?gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllEjLWy2fDWcN8ZULrxSLf6Zg8P%204nR_24IAglNjByUhc_qqOaDTDpcaAnOoEALw_wcB
https://www.alza.cz/hobby/bosch-gks-600-professional-d5456131.htm?kampan=adpla_vendor_96154-Bosch_c_1o1_BOFAC9h2_9062905&gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllFsiKb_Yfph6JctGj6Jll8-AT0wNH8NNzT6G3B5EXjdYtFUC5ouYzoaAktsEALw_wcB
https://www.alza.cz/hobby/bosch-gks-600-professional-d5456131.htm?kampan=adpla_vendor_96154-Bosch_c_1o1_BOFAC9h2_9062905&gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllFsiKb_Yfph6JctGj6Jll8-AT0wNH8NNzT6G3B5EXjdYtFUC5ouYzoaAktsEALw_wcB
https://www.alza.cz/hobby/bosch-gks-600-professional-d5456131.htm?kampan=adpla_vendor_96154-Bosch_c_1o1_BOFAC9h2_9062905&gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllFsiKb_Yfph6JctGj6Jll8-AT0wNH8NNzT6G3B5EXjdYtFUC5ouYzoaAktsEALw_wcB
https://www.alza.cz/hobby/bosch-gks-600-professional-d5456131.htm?kampan=adpla_vendor_96154-Bosch_c_1o1_BOFAC9h2_9062905&gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllFsiKb_Yfph6JctGj6Jll8-AT0wNH8NNzT6G3B5EXjdYtFUC5ouYzoaAktsEALw_wcB
https://www.alza.cz/hobby/bosch-gks-600-professional-d5456131.htm?kampan=adpla_vendor_96154-Bosch_c_1o1_BOFAC9h2_9062905&gclid=Cj0KCQjwrZLdBRCmARIsAFBZllFsiKb_Yfph6JctGj6Jll8-AT0wNH8NNzT6G3B5EXjdYtFUC5ouYzoaAktsEALw_wcB
https://www.alza.cz/hobby/bosch-gsb-18-2-li-plus-professional-d4725822.htm
https://www.alza.cz/hobby/bosch-gsb-18-2-li-plus-professional-d4725822.htm
https://www.b2bpartner.cz/paletovy-vozik-nosnost-2000-kg-s-pryzovymi-koly/


[37]  Vibrační deska Lumag RP300HPCA. In: Lumag [online]. [cit. 2018-12-12]. 

Dostupné z: https://www.lumag.cz/vibracni-deska-rp300hpc-1 

[38]  Pístové čerpadlo PUTZMEISTER P 718. In: Tonstav-service [online]. [cit. 

2018-12-12]. Dostupné z: https://www.tonstav-service.cz/pistove-cerpadlo-

putzmeister-p-718-td-422  

[39]  Sloupové bednění RS. In: Doka [online]. [cit. 2018-12-26]. Dostupné z: 

https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999747015_2013_10_o

nline.pdf  

[40]  Sloupové bednění Frami Xlife. In: Doka [online]. [cit. 2018-12-26]. Dostupné z: 

https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999810115_2015_05_o

nline.pdf  

[41]  Stěnové bednění Frami Xlife. In: Doka [online]. [cit. 2018-12-26]. Dostupné z: 

https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999803015_2015_10_o

nline.pdf  

[42]  Stropní bednění. In: Doka [online]. [cit. 2018-12-28]. Dostupné z: 

https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999776015_2008_11_o

nline.pdf  

[43]  Smršťovací spára. In: Kotaca [online]. [cit. 2018-12-28]. Dostupné z: 

http://www.kotaca.cz/fotogalerie.php?clanek_id=62&foto_id=808&podrubrika_

id=18  

[44]  Svorka pro obednění čela. In: Doka [online]. [cit. 2018-12-28]. Dostupné z: 

https://direct.doka.com/_ext/downloadcenter/999802315_2010_05_online.pdf 

[45]  Bednění schodišťových stupňů. In: Tesarina [online]. [cit. 2018-12-28]. 

Dostupné z: http://www.tesarina.cz/schody.html  

[46]  TURČEK, Peter. Zakládání staveb. Bratislava, 2005. 

[47]  Postup provádění vrtaných pilot paţených ocelovou paţnicí. In: Zakladani 

[online]. [cit. 2018-12-30]. Dostupné z: https://www.zakladani.cz/cs/vyrobni-

program/technologie/piloty   

[48]  Sypký sorbent Spilkleen Granules - SK 1. In: Happyend [online]. [cit. 2019-01-

06]. Dostupné z: https://www.happyend.cz/sypky-sorbent-spilkleen-

granules/?gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fOyVbytHKVtewDRjJI9xh

cvny4bR9eaD5KCCaddEdsPbou8yd3zt0RoCojwQAvD_BwE  

[49]  Sednutí kuţele. In: Ebeton[online]. [cit. 2018-12-23]. Dostupné z: 

http://www.ebeton.cz/pojmy/sednuti-kuzele  

192

https://www.lumag.cz/vibracni-deska-rp300hpc-1
https://www.tonstav-service.cz/pistove-cerpadlo-putzmeister-p-718-td-422
https://www.tonstav-service.cz/pistove-cerpadlo-putzmeister-p-718-td-422
https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999747015_2013_10_online.pdf
https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999747015_2013_10_online.pdf
https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999810115_2015_05_online.pdf
https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999810115_2015_05_online.pdf
https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999803015_2015_10_online.pdf
https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999803015_2015_10_online.pdf
https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999776015_2008_11_online.pdf
https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999776015_2008_11_online.pdf
http://www.kotaca.cz/fotogalerie.php?clanek_id=62&foto_id=808&podrubrika_id=18
http://www.kotaca.cz/fotogalerie.php?clanek_id=62&foto_id=808&podrubrika_id=18
https://direct.doka.com/_ext/downloadcenter/999802315_2010_05_online.pdf
http://www.tesarina.cz/schody.html
https://www.zakladani.cz/cs/vyrobni-program/technologie/piloty
https://www.zakladani.cz/cs/vyrobni-program/technologie/piloty
https://www.happyend.cz/sypky-sorbent-spilkleen-granules/?gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fOyVbytHKVtewDRjJI9xhcvny4bR9eaD5KCCaddEdsPbou8yd3zt0RoCojwQAvD_BwE
https://www.happyend.cz/sypky-sorbent-spilkleen-granules/?gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fOyVbytHKVtewDRjJI9xhcvny4bR9eaD5KCCaddEdsPbou8yd3zt0RoCojwQAvD_BwE
https://www.happyend.cz/sypky-sorbent-spilkleen-granules/?gclid=CjwKCAiAyMHhBRBIEiwAkGN6fOyVbytHKVtewDRjJI9xhcvny4bR9eaD5KCCaddEdsPbou8yd3zt0RoCojwQAvD_BwE
http://www.ebeton.cz/pojmy/sednuti-kuzele


 

Obr. 1 Současná situace v místě staveniště  .................................................................... 38 

Obr. 2 Staveništní rozvaděč  ........................................................................................... 38 

Obr. 3 Flexibilní dvouplášťová kabelová ochrana  ......................................................... 39 

Obr. 4 Mobilní oplocení typu SP 41  .............................................................................. 41 

Obr. 5 Obytný kontejner PC – 1  .................................................................................... 42 

Obr. 6 Obytný kontejner PC – 2  .................................................................................... 43 

Obr. 7 Obytný kontejner PC – 4  .................................................................................... 44 

Obr. 8 Sanitární kontejner PC – 8  .................................................................................. 45 

Obr. 9 Sanitární kontejner PC – 9  .................................................................................. 46 

Obr. 10 Tlakový vodní čistič Nilfisk P 160.2-15 X-TRA  ............................................. 47 

Obr. 11 Odlučovač lehkých kapalin GSOL-2/10 [ ......................................................... 47 

Obr. 12 Kontejnery na tříděný odpad  ............................................................................ 48 

Obr. 13 Kontejner na suť  ............................................................................................... 48 

Obr. 14 LED reflektory Ecolite  ..................................................................................... 49 

Obr. 15 Informativní tabule  ........................................................................................... 54 

Obr. 16 Zájmový bod 1a  ................................................................................................ 57 

Obr. 17 Zájmový bod 1b  ................................................................................................ 58 

Obr. 18 Zájmový bod 1c  ................................................................................................ 58 

Obr. 19 Zájmový bod 2a  ................................................................................................ 59 

Obr. 20  Zájmový bod 2b  ............................................................................................... 59 

Obr. 21 Zájmový bod 2c  ................................................................................................ 60 

Obr. 22 Zájmový bod 3a  ................................................................................................ 60 

Obr. 23 Zájmový bod 3b  ................................................................................................ 61 

Obr. 24 Zájmový bod 4a  ................................................................................................ 61 

Obr. 25 Zájmový bod 5a  ................................................................................................ 62 

Obr. 26 Zájmový bod 5b  ................................................................................................ 62 

Obr. 27 Zájmový bod 6a  ................................................................................................ 63 

Obr. 28 Zájmový bod 6b  ................................................................................................ 63 

Obr. 29 Zájmový bod 7a  ................................................................................................ 64 

Obr. 30 Zájmový bod 8a  ................................................................................................ 64 

Obr. 31 Zájmový bod 9a  ................................................................................................ 65 

193



Obr. 32 Zájmový bod 9b  ................................................................................................ 65 

Obr. 33 Věţový jeřáb Liebherr 180 EC-H 10 Litronic  .................................................. 67 

Obr. 34 Vrtná souprava Bauer BG 24H  ......................................................................... 68 

Obr. 35 Bauer BG 24H v akci  ........................................................................................ 68 

Obr. 36 Autojeřáb Liebherr LTM 1200  ......................................................................... 69 

Obr. 37 Dosah rypadla Caterpillar 324D  ....................................................................... 69 

Obr. 38 Rozměry rypadla Caterpillar 324D  ................................................................... 70 

Obr. 39 Rýpadlo-nakladač Caterpillar 432F  .................................................................. 71 

Obr. 40 Smykem řízený nakladač Locust 903  ............................................................... 71 

Obr. 41 Nákladní automobil MAN TGS 37.480 BB 8x4 Euro 6  .................................. 72 

Obr. 42 Rozměry autodomíchávače Schwing Stetter C3  .............................................. 73 

Obr. 43 Autočerpadlo Schwing S 52 SX  ....................................................................... 73 

Obr. 44 Tahač DAF XF105.460 ATE s valníkovým návěsem  ...................................... 74 

Obr. 45 Badie na beton typ 1016 s výpustním rukávem  ................................................ 74 

Obr. 46 Stavební vrátek Camac P300  ............................................................................ 75 

Obr. 47 Vibrátor ponorný vysokofrekvenční Perles AV 425  ........................................ 75 

Obr. 48 Svářečka Güde GE  ............................................................................................ 76 

Obr. 49 Bruska úhlová Bosch GWS 22-230 JH Professional ........................................ 76 

Obr. 50 Okruţní pila Bosch GKS 600 Professional  ...................................................... 77 

Obr. 51 Příklepová vrtačka Bosch GSB 18-2 RE Professional  ..................................... 77 

Obr. 52 Aku-vrtačka Bosch GSB 18-2-LI Plus Professional  ........................................ 77 

Obr. 53 Paletový vozík  .................................................................................................. 78 

Obr. 54 Vibrační deska Lumag RP300HPCA  ............................................................... 78 

Obr. 55 Pístové čerpadlo P718  ...................................................................................... 79 

Obr. 56 Sestavení kruhového bednění  ........................................................................... 89 

Obr. 57 Spojení polovin bednění  ................................................................................... 90 

Obr. 58 Sloupové bednění Frami Xlife  .......................................................................... 91 

Obr. 59 Společné přemísťování bednění a betonářské plošiny ...................................... 92 

Obr. 60 Kotevní systém 15,0 Doka ................................................................................ 93 

Obr. 61 Univerzální prvek Frami Xlife 0,75 m  ............................................................. 94 

Obr. 62 Betonářská plošina z konzol Frami 60  ............................................................. 94 

Obr. 63 Stěnové bednění na okraji budovy  .................................................................... 95 

Obr. 64 Ukládání podélných a příčných nosníků  .......................................................... 96 

Obr. 65 Přidrţovací hlavice H20 DF  ............................................................................. 97 

194



Obr. 66 Montáţ bednících betonářských desek  ............................................................. 97 

Obr. 67 Smršťovací spára  .............................................................................................. 98 

Obr. 68 Obednění čel desky  ........................................................................................... 98 

Obr. 69 Odstranění mezi-podpěr  ................................................................................. 100 

Obr. 70 Spuštění stropu a demontáţ části příčných nosníků  ....................................... 100 

Obr. 71 Demontáţ nosníků a zbývajících podpěr  ........................................................ 101 

Obr. 72 Bednění schodišťových stupňů  ....................................................................... 102 

Obr. 73 Vrtný hrnec a vrtací korunka  .......................................................................... 114 

Obr. 74 Spojovatelná paţnice  ...................................................................................... 115 

Obr. 75 Postup provádění vrtaných pilot – vrtání  ........................................................ 115 

Obr. 76 Postup provádění vrtaných pilot – ukládání armokoše do vrtu  ...................... 116 

Obr. 77 Postup provádění vrtaných pilot – betonáţ a vytahování paţnic  .................... 117 

Obr. 78 Sypký sorbet Spilkleen Granules - SK 1  ........................................................ 141 

Obr. 79 Zkouška sednutím  ........................................................................................... 163 

Obr. 80 Zkouška sednutím  ........................................................................................... 175 

 

 

  

195



 

Tab. 1 Spotřeba elektrické energie ................................................................................. 50 

Tab. 2 Spotřeba vody ...................................................................................................... 50 

Tab. 3 Dimenze přípojky vody ....................................................................................... 51 

Tab. 4 Náklady na zařízení staveniště ............................................................................ 52 

Tab. 5 Náklady na věţový jeřáb ..................................................................................... 52 

Tab. 6 Orientační lhůty budování a likvidace objektů ZS .............................................. 53 

Tab. 7 Předpokládané vzniklé odpady ............................................................................ 55 

Tab. 8 Beton svislých konstrukcí .................................................................................... 84 

Tab. 9 Bednění svislých konstrukcí ................................................................................ 84 

Tab. 10 Výztuţ svislých konstrukcí ................................................................................ 84 

Tab. 11 Beton vodorovných konstrukcí .......................................................................... 84 

Tab. 12 Bednění vodorovných konstrukcí ...................................................................... 85 

Tab. 13 Výztuţ vodorovných konstrukcí ........................................................................ 85 

Tab. 14 Beton schodišťových konstrukcí ....................................................................... 85 

Tab. 15 Bednění schodišťových konstrukcí.................................................................... 85 

Tab. 16 Výztuţ schodišťových konstrukcí ..................................................................... 85 

Tab. 17 Předpokládaný vznik odpadů u monolitického ţelezobetonového skeletu ..... 107 

Tab. 18 Zemina z vrtů a beton pilot .............................................................................. 112 

Tab. 19 Výztuţ pilot ..................................................................................................... 112 

Tab. 20 Předpokládaný vznik odpadů u vrtaných pilot ................................................ 122 

Tab. 21 Komunální odpad ............................................................................................ 142 

Tab. 22 Stavební odpad ................................................................................................ 143 

Tab. 23 Odpad z úniku provozních kapalin .................................................................. 143 

Tab. 24 Odpad z obalení stavebních materiálů ............................................................. 143 

Tab. 25 Odchylky pro svislé konstrukce ...................................................................... 165 

Tab. 26 Odchylky pro vodorovné konstrukce .............................................................. 166 

 

  

196



 

a. s.     akciová společnost 

č.     číslo 

s. r. o.     společnost s ručením omezeným 

v. o. s     veřejná obchodní společnost 

NP     nadzemní podlaţí 

PP     podzemní podlaţí 

SV     stavbyvedoucí  

TDI     technický dozor investora 

G     geodet 

BOZP     bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

KBOZP    koordinátor BOZP  

M     mistr  

Kce.     konstrukce 

ZL     zkušební laboratoř 

ČSN     česká technická norma 

ČSN EN    převzaté evropské normy 

OOPP     osobní ochranné pracovní prostředky 

TP     technologický předpis 

PD     projektová dokumentace 

P-BOZP    plán BOZP  

v-mistr     vrtmistr 

 

 

  

197



 

B. 1 Zařízení staveniště – zemní práce, vrtané piloty 

B. 2 Zařízení staveniště – hrubá vrchní stavba 

B. 3.1 Průkaz únosnosti zvedacích mechanismů 

B. 3.2 Průkaz dosahu autočerpadla 

B. 4 Dopravní trasy 

B. 5 Dopravní vztahy v okolí staveniště 

B. 6 Cenové a časové porovnání dvou variant schodišť 

B. 7 Poloţkový rozpočet pro hrubou stavbu 

B. 8 Limitky zdrojů 

B. 9 Finanční a časový plán objektový 

B. 10 Časový plán nasazení hlavních stavebních strojů 

B. 11 Časový harmonogram pro hrubou stavbu objektu SO 01 

B. 12 Bilance pracovníků  

 

198


