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ABSTRAKT  

Cílem této diplomové práce je stavebně technologický projekt pro realizaci bytového domu 

Anglický dvůr v Praze. Tato práce se zabývá řešením mimostaveništní dopravy, zásobováním 

stavby materiálem, návrhem hlavních stavebních strojů a mechanismů, zajištěním bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ekologií a ochranou životního prostředí. Práce se dále zabývá opti-

málním sestavením zařízení staveniště, čerpáním zdrojů při výstavbě a řeší časovou nároč-

nost hrubé stavby. Součástí diplomové práce je také řešení problematiky týkající se stavebních 

postupů, návrhu smlouvy o dílo a sestavení technologického předpisu. 
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sový harmonogram, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plán, strojní sestava, technická 

zpráva, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

 

 

ABSTRACT  

The aim of this thesis is a construction technology project for the Apartment house Anglický 

dvůr in Prague. This work deals with off-site transport solutions, supply of construction materi-

als, design of main construction machines and mechanisms, ensuring occupational health and 

safety, ecology and environmental protection. The work also deals with the optimal assembly 

of construction site equipment, drawing resources during construction and solves the time de-

mands of the shell construction. Part of the diploma thesis is also the solution of problems 

related to building procedures, draft contract for work and compilation of technological regula-

tion. 
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health protection during work. 
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ÚVOD: 

Tématem této diplomové práce je realizace hrubé stavby bytového domu Anglický dvůr 

v Praze 8. Stavba bude realizována na pomezí katastrálních území Troja a Kobylisy. Ob-

jekt bytového domu je navržen jako devítipodlažní budova. Dvě podzemní podlaží slouží 

pro parkování a v nadzemních podlažích jsou především byty.  

V rámci své diplomové práce se zabývám co nejefektivnějším způsobem výstavby s ohle-

dem na bezpečnost a ochranu zdraví. Budu se také zabývat dopravou strojní sestavy a 

hlavních materiálů na místo staveniště. Dále budu zpracovávat technologický předpis pro 

monolitický železobetonový strop, časový plán, položkový rozpočet a kontrolní a zkušební 

plán. K vypracování mé bakalářské práce budu používat software typu ArchiCAD, CON-

TEC, BUILDPOWER, Microsoft Office. 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚTECHNO-

LOGICKÉMU PROJEKTU 

1.1 Obecné informace ke stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje o stavbě  

 

Název stavby:    Bytový dům Anglický dvůr 

Místo stavby:    adresa:  Praha 8 180 00 ulice Služská 

     obec:   Praha 8 – Troja a Kobylisy 

     kat. území:  Troja 730190 

Kobylisy 730475 

dotčené parcely:  

budova, sadové úpravy, areálové osvětlení: 

Troja: 1033, 1714/1, 1714/4,1714/13, 1714/15, 

1714/17,  

Kobylisy: 1771/7, 1771/13 

Komunikace Služská, přípojky ZTI:    

Troja: -  

Kobylisy: 1771/3, 171/10, 1771/13  

 

Charakter stavby:   Novostavba bytového domu 

 

1.1.2 Identifikační údaje o stavebníkovi 

 

Stavebník:    RS Trója s.r.o. 

Štefánikova 18/25 

150 00 Praha 5 

 

1.1.3 Identifikační údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Generální projektant:   CEDE Studio, s.r.o. 

(GP)     Senovážná 996/6 

     110 00 Praha 1 
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1.1.4. Obecná charakteristika stavby a území 

Místo stavby leží v ulici Služské, v prostoru mezi ulicemi Čimickou a Na Šutce. Přestože 

je nový objekt navržen jako samostatný celek, technicky a provozně navazuje na stávající 

budovu rozpínací stanice č. 1490, je tedy třeba budovat související investice k zajištění 

budoucího provozu nového objektu a bezproblémového provozu objektů stávajících (RS), 

včetně technologie. Tyto investice, jakou je částečná demolice objektu RS a nezbytně 

nutné přeložky inženýrských sítí (NN kabelů, kabelů VO a horkovodu), které budou ulo-

ženy do průchozího kolektoru mimo pozemky stavby. Tyto práce budou vybudovány 

v předstihu a nejsou předmětem řešení tohoto stavebně technologického projektu. K na-

pojení objektu na inženýrské sítě budou vybudovány přípojky jednotné kanalizace, vodo-

vodu, silnoproudu NN, slaboproudu a horkovodu.  

Objekt je navržen jako novostavba a bude mít dvě podzemní a sedm nadzemních podlaží. 

Nadzemní podlaží od úrovně 4.NP budou postupně ustupovat směrem do půdorysu bu-

dovy. Podzemní podlaží jsou půdorysu tvaru L (75 x 45 x 30 m) s orientací východ-západ. 

Nadzemní podlaží mají obdélný, členitý půdorys (40 x 30 m) se směrovou orientací sever-

jih. Jedná se o trvalou stavbu. 

V podzemních podlažích budou zejména hromadné garáže pro osobní automobily (jejich 

kapacita bude činit 53 parkovacích stání) a technické zázemí. V nadzemních podlažích 

budou umístěny byty. Pouze v severní části objektu v 1.-3. NP je navržen nebytový prostor 

(ateliér), který přímo navazuje na stávající rozpínací stanici. Provoz rozpínací stanice zů-

stává zachován v části stávající rozpínací stanice a je stavebními úpravami nedotčen. 

V domě se nachází 43 bytových jednotek, jeden nebytový prostor (ateliér) a jeden provoz 
rozpínací stanice. 

2.PP – 1.PP je v rámci podzemních hromadných a oddělených garáží určeno parkovacím 

stáním rezidentů domu, strojovnám technického zázemí objektu. 

1.NP – Byty a nebytový prostor. Dále vstupy a vjezd do objektu, místo pro skladování 

odpadu, stávající rozpínací stanice, kočárkárna, technická místnost, úklidová místnost. 

2.NP – 7.NP – Byty a nebytový prostor 

 

Předpokládaná cena dle THU: 265 152 653 Kč 

Předpokládaný termín realizace: březen 2020– srpen 2022   

1.1.5 Inženýrskogeologický průzkum 

Zájmová lokalita leží v nadmořské výšce 280– 287 m nad mořem, řešené území je bez 

terénních zlomů, svažující se od severu k jihu s cca 8% spádem.  

Na základě poznatků z provedených průzkumných děl lze v posuzovaném území rozlišit 

8 geotechnických typů základové půdy podílející se na stavbě podzákladí, pro potřeby této 

zprávy byly účelově označeny jako GT 1 – GT 8: 

❖ GT 1 – hlinitá navážka. 

❖ GT 2 – humózní hlína. 

❖ GT 3 – sprašová hlína. 

❖ GT 4 – jílovitopísčitý štěrk. 
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❖ GT 5 – droba silně fosilně zvětralá. 

❖ GT 6 – droba zvětralá. 

❖ GT 7 – jílovitá břidlice zvětralá. 

❖ GT 8 – křemenec, křemitý pískovec. 

 

Průzkumné práce byly zaměřeny na hlubší partie podzákladí a z tohoto důvodu byly v la-

boratoři mechaniky zemin Gematest a.s. provedeny zkoušky pevnosti horniny v prostém 

tlaku. Vzorky sestávaly z nejméně zvětralých úlomků vybraných z vrtného jádra vrtů IJ-1 

a IJ-3. 

Výsledky jednotlivých zkoušek prokázaly dobře porovnatelné výsledky, dokumentující do-

statečnou geotechnickou homogenitu hlubší partie zvětralého horninového prostředí (ge-

otechnický typ GT 6 – viz výše) v podzákladí území. 

Průměrné výsledky laboratorně stanovené pevnosti na úlomcích z vrtu IJ-1 dosáhly 

0,23 MPa, z vrtu IJ-3 pak vyšší hodnoty 0,82 MPa. Při použití orientačního přepočtu na 

krychelnou pevnost lze pak uvažovat s parametry σc = 2,84 a 10,29 MPa. Ve smyslu kla-

sifikace ČSN 73 1001 hornina celkově odpovídá zatřídění R5, v případě vrtu IJ-3 lze v pří-

padě vybraných tvrdých poloh (cca 10% objemu horninového prostředí) spekulovat až o 

zatřídění R4. Geotechnické vlastnosti zemin a hornin, respektující hodnoty regionální plat-

nosti, jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Navážky (geotechnický typ GT 1 – viz výše) byly uloženy jen v prostoru podél Služské ul., 

kde jimi v mocnosti 1 až 2 m byl zvýšen povrch území. V západní části území v prostoru 

bývalé zahrady (pozemek parc. č. 1033) navážky chybí, zjištěny zde ale byly základové 

konstrukce zahradní altánu v severozápadním cípu pozemku, možný je také výskyt odhá-

zeného odpadu. Zbytky zdiva byly zastiženy i v prostoru u stávající trafostanice RS 1490. 

Navážky, převážně složené z místního hlinitého materiálu, jsou ulehlé a vzhledem k stáří 

uložení již dostatečně konsolidované. Svrchní polohu navážek buduje slabě humózní 

hlína. Použití navážek jako základová půda je výrazně omezeno jejich nehomogenitou a 

celkově jsou tak pro náročnější objekty hodnoceny jako nevhodné. 

V podloží navážek, v západní části území v úrovni povrchu, byly vrty ověřeny v malé moc-

nosti sprašové hlíny (typ GT 3) překryté humózní vrstvou (typ GT 2) zachovanou i v pod-

loží navážek. Lokálně byla v podloží sprašové hlíny zastižena málo mocná poloha (vrt IJ-

1 = 0,40 m) jílovitopísčitého štěrku (typ GT 4). Tyto zeminy kvartérního pokryvu, mimo 

humózní horizont, poskytují základové půdy běžné únosnosti. Pro projektovanou stavbu 

navrhovanou se dvěma podzemními podlažími, vzhledem k své omezené celkové moc-

nosti, jsou však jako základová půda bezvýznamné. 

Pro běžné objekty představují plně vyhovující typy základové půdy silně fosilně zvětralé 

skalního podkladu (typy GT 5), náročnější objekty pak mohou vyžadovat využití geotech-

nických parametrů hlubší části podzákladí (typ GT 6). 

Prostorový výskyt jednotlivých geotechnických typů základových půd je přehledně uveden 

v následující tabulce. 
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Hlavní geotechnická rozhraní v zájmovém území. 

Tabulka 1: Hlavní geotechnická rozhraní 

průzkumné 

dílo 

úroveň povrchu (m p.t./m n. m.) 

GT 3 GT 5 GT 6 

IJ-1 –2,2/282,9 –2,8/282,3 –8,0/278,1 

IJ-2 –1,5/281,6 –2,2/282,9 –8,1/275,0 

IJ-3 –0,4/282,2 –0,6/282,0 –4,2/278,4 

 nadmořské výšky jsou udány v systému ČSNJS/Bpv. 

Z údajů tabulky lze odvodit, že průběh povrchu silně fosilně zvětralého skalního podkladu 

(typ GT 5) víceméně odpovídá konfiguraci terénu a vystupuje mělce pod povrchem. Dále 

je z tabulky zřejmé, že méně zvětralé partie (typ GT 6) drob leží ve větší hloubce pod 

povrchem – mocnost zóny velmi intenzivního zvětrání zde dosahuje až 6 m. Lokální výskyt 

(vrt IJ-2 v hloubce –13,0 m p.t.) jílovitých břidlic (typ GT 7) a křemenců (typ GT 8) nemá 

vyšší geotechnický význam. 

K ověření základových konstrukcí stávající trafostanice RS 1490 byly provedeny ručně 

kopané sondy IK-4 a IK-5. Hloubení obou neskončila žádaným výsledkem. Sondu IK-4 

bylo nutné ukončit z technických důvodů v hloubce –2,7 m p.t., sonda IK-5 bylo nutné 

ukončit v hloubce –1,0 až –1,2 m p.t. pro výskyt řady kabelů. V obou případech odkrytý 

základový betonový pas pokračoval dále do hloubky, na jižní straně trafostanice byla zjiš-

těna cihelná přizdívka s hydroizolací, detailně je dokumentace obou kopaných sond a od-

krytých základových konstrukcí v př. č. 5/1-2. Jedním z důvodů hlubšího založení mohla 

být snaha vyhnout se zakládání do sprašové hlíny, zeminy objemově nestálé se zvýšenou 

citlivostí na styk s vodou. 

Z výsledků inženýrskogeologického průzkumu provedeného v prostoru projektované vý-

stavby bytového domu Anglický dvůr v Služské ul., Praha 8 – Troja vyplývají pro toto území 

nepříliš komplikované základové poměry s jednoduchou geologickou stavbou podzákladí. 

Shrnutí Inženýrskogeologického průzkumu v hlavních bodech: 

• navážky v mocnosti 1 až 2 m se vyskytují pouze ve východní části území podél 
Služské ul. 

• hlinité zeminy kvartérního pokryvu dosahují minimálních mocností, povrch silně 
fosilně zvětralé droby (dobrotivské souvrství) v západní části území (pozemek 
parc. č. 1033) leží v úrovni do –1,0 m p.t., ve východní části území se úroveň 
jeho povrch pohybuje okolo –2,0 až –3,0 m p.t. 

• hladina podzemní vody se nachází v úrovni –5,9 až –8,6 m p.t. (274,7 – 276,7 m 
n. m.).  

• založení projektovaného objektu s navrhovanými dvěma podzemními podlažími 
lze bez zásadních problémů provést plošně, komplikací bude konstrukční rozdíl-
nost mezi západní a východní části objektu a výskyt hladiny podzemní vody. 

• projektovaný objekt nebo jeho část lze založit na pilotách, povrch slabě zvětra-
lých hornin skalního podkladu se však nachází v úrovni více než –15 m p.t. 

• území leží cca 75 m od nejbližší koleje v tunelu metra trasy C (dle Součková-Te-
sař-Vašák 1997) a je tedy nezbytné počítat s velmi vysokou agresivitou z hle-
diska hustoty bludných proudů. 

 



22 

 

1.2 Stavebně architektonické řešení stavby 

1.2.1 Zemní práce 

Zemní práce prováděny v navážkách a pokryvné jílovitopísčité hlíně, která odpovídá 

3. třídě těžitelnosti, rozpojitelné jsou tedy běžnými stavebními mechanismy. Celá svrchní 

část horninového prostředí odpovídá 4. třídě těžitelnosti, hlubší partie budou zčásti (cca 

50 %) rozpojitelné v 5. třídě těžitelnosti. Velmi obtížně těžitelné budou polohy křemenců, 

vzhledem k jejich hloubce uložení však budou zejména komplikovat realizaci velkoprůmě-

rových pilot. 

1.2.2 Založení objektu 

Z hlediska složitosti objektu (díky přesazení objektu v horních patrech dochází v zákla-

dové spáře po okraji objektu ke kumulaci napětí) bylo zvoleno založení vysoké části ob-

jektu na kombinaci základové desky a velkoprůměrových pilot. Dvoupodlažní zapuštěné 

garážové křídlo bude založeno plošně na základové desce bez pilot.  

Objekt je založen převážně na železobetonové monolitické desce tl.300mm podporované 

systémem vrtaných velkoprůměrových pilot Ø 620-1200mm. Základová deska je v mís-

tech pod samostatnými sloupy zesílena hlavicemi na tl.600mm. Založení objektu je řešeno 

ve dvou úrovních – piloty také vynášejí část stropní desky nad 1PP, jež v místě rozšíření 

budovy vybíhá z obrysu objektu. Deska je zde po obvodě zesílena základovými prahy.  

1.2.3 Svislé nosné konstrukce objektu 

Obvodové stěny v podzemních patrech tl.300mm budou provedeny jako součást bílé vany 
z vodostavebného betonu  s 90 denní pevností. V objektu jsou dále použity nosné stěny a 
atiky tl. 200mm respektive 250mm a nenosné atiky tl.150mm. 
V podzemních podlažích podporují stropní desky a trámy betonové sloupy 250/600, 
400/600 nebo 600/600. V horních patrech doplňují stěnový systém jednotlivé stěnové 
pilíře a sloupy tl.200mm s různými délkami. Ve fasádě horních pater jsou na několika 
místech použity ocelové sloupky.  

1.2.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní desky jsou navrženy jako oboustraně pnuté křížem armované desky konstantní tl. 
220mm(horní patra) respektive 250mm (desky nad 2PP a 1PP). V garážích, kde nebude 
provedena podlaha s izolací budou desky gletovány a opatřeny stěrkou nebo nátěrem 
překlenujícím aktivní trhlinky v betonu do šířky 0,4mm. Deska nad 1PP pod terasami 
s vrstvou zeminy bude v místě sloupů zesílena hlavicemi. V podzemních podlažích 
v místech přechodu konstrukcí jsou stropní desky zesíleny o přechodové trámy. V místech 
přechodů v horních patrech jsou použity ploché přechodové trámy.   Monolitické 
balkóny tl.200mm respektive 220mm budou ke stropním deskám připojeny přes isokorby.   
 

1.2.5 Rampy 

Pro průjezd vozidel mezi jednotlivými patry podzemních garážových stání a pro výjezd 
z objektu na terén jsou v objektu situovány dvě výjezdové rampy.  Rampy budou 
prováděny dodatečně. Do přilehlých stěn budou osazeny lišty s vylamovací výztuží pro 
napojení ramp. U přilehlých obloukových stěn s malým poloměrem zakřivení budou lišty 
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nahrazeny kapsami, do nichž bude zavedena výztuž rampy. V přiléhajících deskách bude 
pro dodatečné napojení rampy vynechaná nezabetonovaná část, jež se vybetonuje po 
navázání výztuže až s rampou. 

Na horním líci rampy bude po okraji dodatečně vybetonován obrubník výšky 150mm. Po-

vrch ramp bude upraven strojním hlazením a opatřen nátěrem nebo stěrkou, která bude 

schopna překlenout aktivní trhlinky v betonu šířky 0,4mm. Rampy budou vyztuženy váza-

nou výztuží R 10 505. 

1.2.6 Zastřešení objektu 

Střecha nad 7.NP bude provedena jako nepochozí s technickou částí. V prostoru střechy 

je umístěna technická část s VZT a ÚT/CHL zařízeními. Přístup na střechu je zajištěn 

žebříkem z mezipodesty hlavního schodiště domu. 

Střechy výtahové šachty a instalačních jader jsou kryty totožným materiálem jako hlavní 

střecha.  

Střechy ustupujících podlaží, balkonů a lodžií budou provedeny jako terasy s nášlapným 

povrchem z umělého dřeva.  

V prostoru zahrady bude na stropní konstrukci podzemního podlaží provedena „zelená“ 

střecha. Hydroizolační souvrství bude provedeno z asfaltových pásů, hydroakumulační 

vrstva z nopové folie. Nopová folie bude mít v horní straně nopů otvory pro přepad nadby-

tečné závlahové vody. Separační vrstvy budou provedeny z nehnijících textilií. 

1.3 Členění stavby na stavební objekty 

1.3.1 Členění objektů 

Označení stavebních objektů dle zhotovitele Stavebně – technologického projektu: 

SO 01  BYTOVÝ DŮM 
SO 02  PŘÍPOJKA HORKOVODU 
SO 03  PŘÍPOJKA NN  
SO 04  PŘÍPOJKA VODOVODU 
SO 05  PŘÍPOJKA KANALIZACE 
SO 06  PŘÍPOJKA TELEFONU 
SO 07  SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 08  VENKOVNÍ KOMUNIKACE  
 

1.3.2 Charakteristika stavebních objektů 

Projekt bytového domu je velice rozsáhlí a zahrnuje cca 4 etapy. Tyto etapy jsou děleny 

na demolici stávajících objektů, přeložky inženýrských sítí (výstavba kolektoru), no-

vostavba bytového domu a modernizace komunikace. Tato diplomová práce se zaměřuje 

na 3. etapu Novostavba bytového domu a přípojky pro objekt. 
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SO 01 Bytový dům 

2.PP – 1.PP Je v rámci podzemních hromadných a oddělených garáží určeno parkovacím 

stáním rezidentů domu a strojovnám technického zázemí objektu. 

1.NP – Byty a nebytový prostor. Dále vstupy a vjezd do objektu, místo pro skladování 

odpadu, stávající rozpínací stanice, kočárkárna, technická místnost, úklidová místnost.  

2.NP – 7.NP – Byty a nebytový prostor (ateliér). 

 

SO 02 Přípojka horkovodu 

Délka přípojky: cca 13,8m a potrubí má dimenzi DN 200, DN 80 a DN 65. 

 

SO 03 Přípojka NN 

Délka přípojky: 7,80m 

 

SO 04 Přípojka vodovodu 

Délka přípojky: 6,84m 

 

SO 05 Přípojka kanalizace 

Délka přípojky: 42,60m 

 

SO 06 Přípojka telefonu 

Délka přípojky: 10,6m 

 

SO 07 Sadové úpravy 

Terénní a sadové úpravy budou probíhat především na střeše podzemních garáží, která je 

navržena jako zelená střecha s nízkým porostem trav. Plocha střechy garáží je 651m2. 

 

SO 08 Venkovní komunikace 

Vjezd a výjezd do podzemních hromadných garáží objektu je vyústěn po rampě do ulice 

Služská. Vjezd do podzemních garáží bude technologicky omezen pouze pro rezidenty. 

Pro vjezd a výjezd z podzemí objektu bude ulice Služská upravena při zachování jejího 

dopravního řešení. Plocha venkovních komunikací čítá cca 63m2. 
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1.4 Situace stavby 

1.4.1 Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 

Zájmové území se nachází na rozhraní dvou katastrálních území Troja a Kobylisy. Sta-

vební parcela leží v ulici Služské, v prostoru mezi ulicemi Čimická a Na Šutce. Stavba na 

severní straně navazuje na ulici Čimickou. Ve vzdálenosti 30m jižně od řešené lokality 

vede ve směru východ – západ ulice Na Šutce, která se na křižovatce s ulicí Služská stáčí 

k jihovýchodu a dále vede jako ulice Pod Kynclovkou.  

Ulice Čimická je obousměrná čtyřpruhová směrově rozdělená sběrná komunikace. Ve 

směru na západ do Bohnic má dva jízdní pruhy, ve směru na jihovýchod směrem do centra 

má komunikace v tomto místě přidaný třetí vyhrazený jízdní pruh (pravý), který je určen 

pro autobusy MHD a je zde zřízena autobusová zastávka. Kryt komunikace je živičný. 

V místě přechodu pro pěší přes Čimickou ulici je světelná signalizace.  

Ulice Služská jižně od Čimické je místní obslužná a přístupová komunikace a vede ve 

směru sever – jih. Jižní část ulice, podél níž se nachází pozemky určené k výstavbě no-

vostavby Anglický dvůr, je slepá (ukončena u Čimické ulice u stávající rozpínací stanice) 

a je napojena na ulici Na Šutce / Pod Kynclovkou. Ulice Služská má starý živičný kryt s 

nerovnostmi a lokálními problémy kvality povrchu, na severu před trafostanicí se nachází 

hrubá dlažba. Podélný sklon ulice je cca 7-8%.  

Ulice Pod Kynclovkou je obousměrná ulice s klasickým uspořádáním a s chodníky na obou 

stranách, ulice Na Šutce je jednosměrná komunikace, ve směru na západ. Obě komuni-

kace mají živičný povrch.  

Možnosti napojení plánované stavby bytového domu na dopravní a technickou infrastruk-

turu jsou dány v přilehlých ulicích Služská a Čimická, kde jsou vedeny všechny potřebné 

a kapacitně dostatečné inženýrské sítě. Přístup na staveniště bude proveden přímo z ulice 

Služská. Na části ulice bude po dobu probíhání celé hrubé stavby vytvořen zábor komu-

nikace. 

Obrázek 1: Mapa okolí stavby 
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1.5 Způsob realizace hlavních technologických etap 

1.5.1 Zemní práce 

Třetí etapa výstavby projektu Anglický dvůr, kterou se zabývá tato diplomová práce, bude 

zahájena zemními pracemi. Stavební jáma bude hloubena v koordinaci s prováděním zá-

porového pažení, případně v koordinaci s prováděním velkoprůměrových pilot. Vzhledem 

ke skutečnosti, že se na pozemku vyskytuje hladina podzemní vody zasahující svou úrovní 

nad dno stavební jámy, bude nutné vytvoření několika studní pro odčerpávání mimo sta-

vební jámu. Studny budou napojeny na systém svodného potrubí, pro odvedení podzemní 

vody z prostoru stavební jámy. Svodné potrubí bude umístěné v rýhách na dně stavební 

jámy a bude obsypáno štěrkem a obaleno geotextilií. 

Stěny dočasných výkopů běžné výšky se bez pažení podle geologického průzkumu udrží 

při sklonu 2:1. Stavební jámu se svislými stěnami je tedy potřebné zabezpečit pažením 

(záporová stěna), neboť na svahovaný výkop není na parcele prostor. S tímto řešením 

počítá i projektová dokumentace. U výkopů pro inženýrské sítě do hloubky 1,5 m se stěny 

v hlinitých navážkách a ve sprašových hlínách udrží krátkodobě svisle – ověřeno kopanou 

sondou IJ-4 při provádění geologického průzkumu. 

Svrchní partie fosilně zvětralých drob v úrovni základové spáry vyžaduje zvýšenou 

ochranu. Projekt tedy uvažuje s pokládkou podkladního betonu tloušťky 100mm, této sku-

tečnosti se také přizpůsobí hloubka stavební jámy. 

1.5.2 Zakládání objektu 

Založení bytového domu a přilehlých garáží je řešeno jako železobetonová bíla vana, tedy 

bez sekundární hydroizolační vrstvy. Základovou desku pod nadzemní částí, kromě zákla-

dové desky podporuje systém velkoprůměrových železobetonových pilot Ø 620-1200mm. 

Beton pro piloty je navržen C 25/30 – XC2 – XA1 – S4 a betonářská ocel R 10 505. 

První část pilot bude provedena z úrovně upraveného terénu, na místě zdemolované části 

rozpínací stanice. Na tuto etapu bude následovat realizace pilot po obvodu stavební jámy, 

která bude prováděna také z úrovně upraveného terénu. V této fázi se budou také reali-

zovat vrty pro osazení a zabetonování zápor HEB140 a HEB160. Třetí etapou pilotáže 

bude realizace pilot ve stavební jámě. Z úrovně dna stavební jámy. Poslední částí reali-

zace velkoprůměrových pilot bude část jižní pod panelovou komunikací a mycím centrem 

pro nákladní automobily. Tato část bude realizována po dokončení hrubé spodní stavby. 

Před zahájením realizace základových pasů v jižní části staveniště.  

Po provedení velkoprůměrových pilot ve stavební jámě bude následovat relizace železo-

betonové monolitické základové desky tl.300mm. Základová deska je v místech pod sa-

mostatnými sloupy zesílena hlavicemi na tl. 600mm. Beton pro základovou desku je navr-

žen C 30/37 – XC2 – XD1 – S3 a betonářská ocel R 10 505. Základová deska bude beto-

nována v několika dnech, a proto je nutné do každé pracovní spáry vkládat těsnící prvky. 

Podzemní křídlo pro garážová stání, navazuje na nadzemní část přes dilatační spáry. Di-

latační spáry jsou jak v základové desce tak i ve stropních deskách všech podzemních 

podlaží. Tato dilatační spára bude provedena podle výkresové dokumentace na ozuby. 
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Základová deska nadzemního objektu přitlačuje základovou desku garáží. Ve stropních 

konstrukcích je ozub proveden opačně, kdy stropní deska garážového křídla leží na ozubu 

z hlavního objektu 

Na severovýchodní a jihozápadní straně, kde objekt nad stropní deskou 1.PP vybíhá z ob-

rysu podzemních pater, bude objekt založen na základové pasy a stropní deska nad 1.PP 

bude izolována primární izolací z asfaltových pásů. Pásy budou provedeny na podkladní 

beton a v místě napojení této části. Na suterénní stěny budou pásy nataženy na konstrukci 

v dostatečné délce cca 450mm respektive 1000mm. Tyto délky jsou zakótovány v přísluš-

ných výkresech projektu. 

V místě, kde objekt překračuje budovu rozpínací stanice, je deska nad 3.NP podpírána 

samostatně stojícím sloupem výšky 6,5m. Tento sloup, těsně přiléhající ke stěně rozpínací 

stanice, bude založen přes základový práh na pětici vrtaných mikropilot. Dvě z nich budou 

vyvrtány ve sklonu šikmo pod základy rozpínací stanice. 

 

1.5.3 Svislé a vodorovné nosné konstrukce  

Obvodové stěny v podzemních patrech tl.300mm budou provedeny jako součást bílé vany 
z vodostavebného betonu C 30/37 – XC2 – XD1 – S3. Pracovní záběry, s ohledem na 
smršťování betonu, jsou u těchto konstrukcích navrženy na maximální délku 12m. Do pra-
covních spár budou vkládány těsnící prvky. V podzemních podlažích podporují stropní 
desky a trámy betonové sloupy 250/600, 400/600 nebo 600/600. V objektu jsou dále 
použity nosné stěny a atiky tl. 200mm a nenosné atiky tl.150mm V horních patrech doplňují 
stěnový systém jednotlivé stěnové pilíře a sloupy tl.200mm s různými délkami. Ve fasádě 
horních pater jsou na několika místech použity ocelové sloupky. Jedná se o 6. a 7. nad-
zemní podlaží. Tyto sloupky tvořené ze svařované dvojice valcovaných U-profilů (U100) a 
kotevních ploten budou ošetřeny nátěry proti korozi před zabudováním do konstrukce. 
 
Stropní desky jsou navrženy jako oboustraně pnuté křížem armované desky konstantní tl. 
220mm(horní patra) respektive 250mm (desky nad 2.PP a 1.PP). V garážích, kde nebude 
provedena podlaha s izolací budou desky gletovány a opatřeny stěrkou nebo nátěrem 
překlenujícím aktivní trhlinky v betonu do šířky 0,4mm. Deska nad 1PP pod terasami 
s vrstvou zeminy bude v místě sloupů zesílena hlavicemi. Tato deska pod terasami bude 
svrchu zaizolovaná – nepočítá se s ní jako s vodostavebnou konstrukcí. V podzemních 
podlažích v místech přechodu konstrukcí jsou stropní desky zesíleny o přechodové trámy 
výšky 520-800mm a šířky 600-1200mm. V místech přechodů v horních patrech jsou 
použity ploché přechodové trámy výšky 420mm(200mm pod desku).  Monolitické 
balkóny tl.200mm respektive 220mm budou ke stropním deskám připojeny přes isokorby 
– speciální nosné prvky zajišťující přerušení tepelných mostů v tloušťce desky.   
 
 

1.5.4 Svislé a vodorovné nenosné konstrukce 

Svislé nenosné konstrukce v objektu jsou navrženy zděné keramické. Pro zdivo z kera-

mických tvarovek budou použity systémové akustické AKU tvarovky tloušťky 115mm na 

MVC. V místech vedení instalačních jader akusticky chráněnými prostory budou použity 

pro stěny těchto jader akustické betonem prolévané tvarovky tl. 140mm a 200mm. Po-

slední řada těchto tvarovek u stropu bude zděna z betonových cihel na tl. 140mm resp. 
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200mm na čistou cementovou maltu. Zdění příček bude probíhat po částečném odbednění 

stropních konstrukcí. 

Všechny podlahové konstrukce budou provedeny jako těžké plovoucí, budou důsledně 

odděleny od všech svislých i vodorovných nosných konstrukcí objektu. Bude zaručeno 

vyloučení akustických lokálních mostů. Podlahy v suterénech (garážích) budou provedeny 

jako tzv. nulové, bezespáré, stěrkové podlahy.  

Sádrokartonové podhledy budou tvořeny SDK deskou tl.15mm případně v rámci nadstan-

dardu 2x12,5mm (systém GKB white), v mokrých provozech bude použit impregnovaný 

SDK (systém GKB- green), pro požární konstrukce musí být použit atestovaný systémový 

podhled pro danou požární odolnost (GKF red). Nosná konstrukce podhledu bude prove-

dena z pozinkovaných ocelových profilů /hlavní a příčné/ v jedné výškové úrovni, rychlozá-

věsy. 

1.5.5 Opláštění objektu 

Fasáda bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem, s tepelnou izolací z minerál-

ních desek s kolmými vlákny lepenou k podkladu, finální vrstva bude provedena z tažené 

probarvené silikonové omítky. Fasádní systém bude proveden včetně všech kompletač-

ních a ukončovacích prvků. Část fasády bude obložena lícovými cihelnými pásky. Sokl 

objektu bude na podkladní vrstvu z nenasákavého extrudovaného polystyrenu proveden 

ze systémové uzavřené epoxidové kamínkové omítky odolávající zvýšenému agresivnímu 

působení vody a povětrnosti (sníh, apod.). 

 

1.5.6 Zastřešení objektu 

Střecha nad 7.NP bude provedena jako nepochozí s technickou částí. Hydroizolační 

vrstva střechy bude řešena asfaltovým modifikovaným pásem SBS s břidličným posypem. 

Spád střech s povlakovou izolací z asfaltových pásů bude min. 2%. 

V prostoru střechy je umístěna technická část s VZT a ÚT/CHL zařízeními. Přístup na 

střechu je zajištěn žebříkem z mezipodesty hlavního schodiště domu. 

Střechy výtahové šachty a instalačních jader jsou kryty totožným materiálem jako hlavní 

střecha.  

Střechy ustupujících podlaží, balkonů a lodžií budou provedeny jako terasy s nášlapným 

povrchem z umělého dřeva. Povrch teras bude proveden v podélném spádu dle doporu-

čení výrobce tj. 0,5%. Dodávka povrchu teras bude provedena jako kompletní systém dle 

technologických požadavků a doporučení výrobce systému, tj. včetně všech koncových a 

konstrukční podkladových prvků.  

V prostoru zahrady bude na stropní konstrukci podzemního podlaží provedena „zelená“ 

střecha. Koncová nášlapná vrstva substrátu, kačírku apod. bude provedena dle projektu 

zahradních sadových úprav. Spádová konstrukce bude provedena z polystyrénových spá-

dových klínů. V místě, kde je požadovaná vyšší únosnost, bude proveden spádový beton. 

Hydroizolační souvrství bude provedeno z asfaltových pásů, hydroakumulační vrstva z no-

pové folie. Nopová folie bude mít v horní straně nopů otvory pro přepad nadbytečné zá-

vlahové vody. Separační vrstvy budou provedeny z nehnijících textilií. 



29 

 

Horní strana atik lodžií bude obložena keramickými a cihelnými obkladovými materiály ve 

spádu 5% směrem k objektu, s okapovým nosem cca 20mm. Atika navazující na fasádu 

z cihelných lícových pásků bude obložena lícovými pásky řezanými na rozměr s ohledem 

na šířku atiky. Povrch bude uzavřen koncovým bezbarvým impregnačním nátěrem. Atika 

navazující na omítanou fasádu bude provedena z keramického mrazuvzdorného obkladu, 

který bude uzavřen stejným impregnačním nátěrem. 

Střechy markýz budou provedeny ze systémové několikavrstvé akrylátové stěrky. Spád 

bude proveden spádovou vrstvou ve sklonu 2% na rovnou stropní desku u markýz 5-7.NP, 

u markýzy nad 1.NP bude proveden spád v rámci betonáže desky ve sklonu 3%. 

 

1.5.7 Izolace proti vodě a půdnímu radonu 

Hydroizolace spodní stavby je řešena u celého objektu železobetonovou bílou vanou. Není 

zde navržena sekundární hydroizolační vrstva. Zde bude kladen důraz na dodržování 

technologické kázně především při provádění pracovních spár, kde budou vkládány těs-

nící plechy.  

Hydroizolační vrstva u rozšíření 1.NP nad okolním terénem je řešena pomocí asfaltových 

pásů. Asfaltové pásy jsou navrženy pouze proti zemní vlhkosti. Umístění hydroizolačního 

souvrství je navrženo po obvodu železobetonových základových pasů, kde je chráněno 

extrudovaným polystyrenem, pod základovými pasy a na podkladní betonové desce pod 

stropní konstrukci 1.PP. Sled prací na hydroizolaci bude tedy koordinován s pracemi na 

vázání armatury základových pasů a pracemi betonářskými, resp. tesařskými na bednění 

a odbednění jednotlivých částí základových pasů. 

Měření radonu bylo provedeno v rámci průzkumných prací na pozemku. Radonový index 

na pozemku byl naměřen jako střední radonové riziko. S touto skutečností bylo počítáno 

již při návrhu stavby.   

 

1.5.8 Omítky a obklady 

Povrchové úpravy vnitřních stěn budou provedeny v následujících variantách:  
- Keramické obklady v hygienických prostorách  
- Kamenné obklady v zádveří a schodišťové hale 
- Kamenné obklady parapetů a stěn nadstandardních bytů 
- Zděné konstrukce v pobytových místnostech budou opatřeny jádrovou omítkou 

se štukovou vrstvou a nátěrem ve skladbě: 1 x penetrace a 2 x disperzní nátěr 
(otěruvzdorný s možností tónování)  

- Sádrokartonové konstrukce budou vymalovány ve skladbě: 1 x penetrace a 2 x 

disperzní nátěr (otěruvzdorný s možností tónování) 

- Konstrukce železobetonové vnitřní budou opatřeny jádrovou omítkou se štuko-

vou vrstvou a nátěrem ve skladbě: 1 x penetrace a 2 x disperzní nátěr (otě-

ruvzdorný s možností tónování) 

V místech přímé návaznosti betonových povrchů a štukovaných omítaných zděných po-

vrchů bude zdivo při zdění založeno tak, aby v líci povrchu nebyl zub. Jednotlivé přechody 

těchto povrchů budou v ploše lícovat. 



30 

 

V místech přímého ostřiku vodou, v ploše 60cm za okraj příslušného zařizovacího před-

mětu a na podlaze určených místností bude pod obkladovými materiály provedena systé-

mová hydroizolační stěrka. Spoj stěna / podlaha bude opatřen systémovou bandážovací 

páskou, vloženou do kouta.  

Kamenné obklady budou provedeny z umělého mramoru tl. cca 20mm. Obklad bude lepen 

k podkladu systémovým lepidlem určeným pro tento druh obkladového materiálu. 

 

1.5.9 Vnější výplně otvorů 

Jedná se o dřevěná okna EURO IV78. Jednotlivé profily budou provedeny bez podélného 

napojování. Okna budou vybavena systémovým čtyřpolohovým kováním.  Vnější okapní 

hrana křídla i rámu bude opatřena systémovým hliníkovým obkladem. Ve spáře rámu a 

křídla bude provedeno dvojité těsnění.  

V prostoru 1.-3.NP nebytového prostoru budou okna/prosklená fasáda z hliníkových pro-

filů. Prosklená stěna ve 2.NP bude čištěna z terénu nebo plošiny přistavené zvenku k ob-

jektu. 

V celém prostoru objektu (vyjma nebytového prostoru, vstupu do objektu, do zahrady, do 

technické chodby a do skladu odpadu) budou v návaznosti na prosklené plochy osazeny 

screenové rolety navíjené do skrytého kastlíku. Kastlík bude po osazení dodatečně povr-

chově upraven vrstvami fasádního pláště. Rolety budou napojeny na elektrické pohony a 

elektrické ovládání. 

Garážová vrata při vjezdu do objektu budou provedena jako sekční, zateplená. Vrata bu-

dou výrobcem ve výrobní dokumentaci dimenzována jako vysoce namáhána častým ote-

víráním a zavíráním.  

Ve střeše bude osazen světlík sloužící k výlezu ze společných prostor domu na střechu. 

Bude proveden ze systémových profilů, osazen na betonovou konstrukci objektu. Lem 

světlíku bude proveden tak, aby kolem rámu do objektu nezatékalo. Zasklení bude prove-

deno s ohledem na vysoké namáhání povětrnosti – systémové zasklení. 

 

1.5.10 Vnitřní výplně otvorů 

Jedná se o vnitřní požární i nepožární dveře a dřevěné prosklené interiérové stěny. 

Vnitřní výplně jsou děleny na následující: 

vnitřní dveře mj. v obytných místnostech: dýhované obložkové zárubně, dýhovaná dveřní 

křídla, prosklené i plné, s polodrážkou a kováním. Vnitřní dveře v suterénu: ocelové zá-

rubně, dýhovaná dveřní křídla, s polodrážkou a kováním. Veškeré vnitřní křídla i zárubně 

budou provedeny v koncové povrchové úpravě, prováděné po omítkách a po obkladech a 

před malbami. 
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1.5.11 Truhlářské výrobky 

Truhlářské výrobky budou provedeny zejména následující: 

- dřevěná madla zábradlí, 

- vnitřní vybavení apod. - ostatní prvky budou provedeny podle požadavků interiéru 

Truhlářské výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách truhlářských výrobků. 

Truhlářské výrobky budou provedeny s ohledem na kvalitu opracování, povrchovou 

úpravu, a především s důrazem na detail. 

Výrobní dokumentace pro truhlářské výrobky je nutná a bude provedena až po důkladném 

zaměření místa uložení konkrétního výrobku. 

 

1.5.12 Zámečnické výrobky 

Jedná se především o: 

madla na schodištích 

zábradlí na venkovních terasách 

venkovní ocelové schodiště 

dělící stěny mezi terasami 

akustické zástěny na střeše 

větrací žaluzie a revizní dvířka pro rozvody TZB 

venkovní oplocení 

odvodňovací žlábky a čistící zóny 

pomocné kotevní prvky 

poklopy šachet, atd. 

Zámečnické výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách zámečnických výrobků. 

Zámečnické výrobky budou provedeny v dobré kvalitě s důrazem na kvalitu opracování, 

povrchovou úpravu a především s důrazem na detail. 

Výrobní dokumentace pro zámečnické výrobky je nutná a bude provedena až po důklad-

ném zaměření místa uložení konkrétního výrobku. 

 

1.5.13 Klempířské výrobky 

Jednotlivé prvky budou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu a systémového hli-

níkového plechu. 

Jedná se především o: 

- plechové parapety oken (součást dodávky oken) – eloxovaný hliník 

- oplechování atik 
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- oplechování konstrukcí vystupujících nad rovinu střechy 

- oplechování prvků fasády 

- oplechování dilatačních spár 

- oplechování a lemování teras a lodžií 

Pozinkované plechy budou následně upraveny reaktivní základovou barvou a poté natřeny 

2x finální barvou na pozinkované materiály. 

Klempířské výrobky jsou podrobně popsány v tabulkách klempířských výrobků. 

Klempířské výrobky budou provedeny v dobré kvalitě s důrazem na kvalitu opracování, 

povrchovou úpravu, a především s důrazem na detail. 

Výrobní dokumentace pro klempířské výrobky je nutná a bude provedena až po důklad-

ném zaměření místa uložení konkrétního výrobku. 

 

1.5.14 Komíny 

V objektu bude instalováno odkouření od krbů vnitřních a vnějších na terasách. Tříslož-

kový ocelový izolovaný komín na pevná paliva pro odvod spalin od krbů bude umístěn 

v určených instalačních jádrech. Bude proveden a na dimenzován dle systémových pod-

kladů konkrétního výrobce včetně připojovacích prvků ke stavebním konstrukcím, revizní 

a vybírací otvory, odvod kondenzátu, dodávka včetně připojovacího potrubí od krbu, za-

ústění do komína. Revizní a vybírací otvor bude umístěn po dohodě s architektem stavby. 

Krby včetně jejich obložení jsou dodávkou interiéru stavby. 

 

1.6 Časový a finanční plán stavby 

1.6.1 Propočet dle THÚ 

Tabulka 2: Propočet dle THU 

Název objektu MJ Počet MJ Cena/ MJ Cena celkem (Kč) 

SO 01 Bytový dům m3 35 763 7 385 264 109 755 

SO 02 Přípojka horkovodu m 13,8 14 880 205 344 

SO 03 Přípojka NN m 7,8 3 850 30 030 

SO 04 Přípojka vodovod m 6,84 3 725 25 479 

SO 05 Přípojka kanalizace m 42,6 6 965 296 709 

SO 06 Přípojka telefonu m 10,6 3 650 38 690 

SO 07 Sadové úpravy m2 651 548 356 748 

SO 08 Venkovní komunikace m2 63 1 427 89 901 

Cena celkem 265 152 653 
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1.6.2 Předpokládaná doba výstavby 

Celková doba výstavby bude ovlivněna dostupnými finančními prostředky v jednotlivých 

měsících. Plán potřeby finančních zdrojů je uveden v příloze B.10 ČASOVÝ A FINANČNÍ 

PLÁN– OBJEKTOVÝ. Stavba bude zahájena v březnu 2020, po podepsaní smlouvy o dílo 

a předání staveniště.  

 

1.7 Hlavní stavební mechanismy  

1.7.1 Zemní práce 

Pro zemní práce se uplatní několik strojů. Pro sejmutí ornice bude použito traktor-bagru 

případně pásového rypadla. Pro realizaci odkopávek na úroveň pro vrtání 2. etapy pilot 

bude použito také těchto obou strojů ve vzájemné koordinaci. Traktor-bagr bude následně 

využíván pro začištění stěn výkopu při realizaci záporové stěny, přesun materiálu, naklá-

dání zeminy od pilotovací soupravy a hloubení odvodňovacích kanálů na dně stavební 

jámy. Pásové rypadlo bude mít hlavní využití při těžení stavební jámy o objemu cca 6 

500m3. Pro dotěžení a dokončení pažení stavební jámy bude ještě dovezeno menší pá-

sové rypadlo, aby bylo možné využít věžového jeřábu k vytažení rypadla ze stavební jámy. 

Podrobně se návrhu stavebních strojů a počtu budu věnovat v kapitole č. 5 NÁVRH HLAV-

NÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ. 

1.7.2 Základové konstrukce 

Pro zhotovení hlubinných základů (pilot) bude využitá velkoprůměrová vrtací souprava 

v kombinaci s autodomíchávači. Vrtací souprava zhotoví ve stanovené poloze průměru a 

délce (hloubce) vrt, do kterého se vloží předem připravený armokoš, a následně se pro-

vede betonáž. Dopravu betonové směsi z betonárny na staveniště bude zajišťovat několik 

autodomíchávačů. Pro betonáž základové desky se využije automobilového čerpadla s vý-

ložníkem. Přesný výběr a návrh jednotlivých strojů bude v kapitole č. 5 NÁVRH HLAVNÍCH 

STAVEBNÍCH STROJŮ. 

1.7.3 Hrubá vrchní stavba 

Hlavním stavebním strojem pro hrubou stavbu bude věžový jeřáb, který bude využíván 

především pro manipulaci s bedněním a také pří betonáži stěn pomocí badie. Pro přepravu 

betonové směsi bude využíváno autodomíchávačů a pro betonáž stropních desek bude 

na stavbu přistaveno autočerpadlo s výložníkem. Pro betonáž ve vyšších patrech, kde au-

točerpadlo nebude efektivní, předpokládám využití soustavy čerpadel betonové směsi. Po-

drobnější návrhu bude opět řešen v kapitole č. 5 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH 

STROJŮ. 

1.7.4 Dokončovací práce  

Pro dokončovací práce bude navržen stavební výtah pro dopravu osob, ale především 

kusového materiálu do jednotlivých nadzemních podlaží v budově. Pro omítání stěn 
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jádrovou omítkou bude na staveništi silo pro sypké směsi, které bude napojeno na doprav-

ník sypkých směsí a následně na kontinuální míchačku a potrubí pro aplikaci na stěnu. 

Bližší popis bude opět v kapitole č. 5 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ. 

1.8 Zařízení staveniště 

Popis zařízení staveniště je řešen podrobně v kapitole č. 2 PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVE-

NIŠTĚ včetně popisu jednotlivých objektů jejich návrhu a počtu použitých kusů na stave-

ništi. Dalším bodem návrhu je dimenze staveništních přípojek vodovodu a NN. V návrhu 

zařízení staveniště je pamatováno také na hygienické zázemí stavby.  

1.9 Ekologie a životní prostředí 

Při výstavbě nebude docházet k uvolňování toxického odpadu. Na stavbě se budou na-

cházet celkem 4 popelnice na plasty, sklo, papír a směsný odpad. S odpady bude dále 

nakládáno podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Veškerý 

odpad se bude řídit dle katalogu odpadů vyhlášky č. 93/2016 Sb. Odpady se budou třídit 

přímo do popelnic umístěných na stavbě. Ukládání odpadů na skládky se bude řídit vy-

hláškou č. 294/2005 Sb. Odpad ze sanitárních buněk bude odváděn kanalizační přípojkou 

do veřejné kanalizace. Všichni pracovníci musí mít odbornou a zdravotní způsobilost, která 

je opravňuje vykonávat veškeré procesy. Dané stavební práce negativně neovlivní okolí 

stavby. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. stanovuje ochranu zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Řešení problematiky týkající se produkce nadměrného hluku na staveništi 

je uvedeno v příloze B.15 HLUKOVÁ STUDIE PILOTÁŽE. Při výjezdu ze staveniště bude 

vybudována čistící zóna, která zajistí mytí prostředků opouštějící staveniště. Podrobný 

rozbor je uveden v kapitole č. 2 PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

 

Výpis základních zákonů a vyhlášek: 

Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů. 

Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných od-

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

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vyhláška č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vyhláška č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Podrobný rozbor ekologie a vlivu na životní prostředí je řešen v kapitole č. 9 EKOLOGIE 

A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 

1.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při realizaci stavebního díla je nutno zajistit ochranu zdraví a bezpečnost všem pracovní-

kům na staveništi. BOZP se obecně řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších mini-

málních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a naříze-

ním vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
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na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Je nezbytně nutné, aby 

zaměstnanci byli proškoleni a řádně seznámeni s plánem BOZP. Veškeré činnosti musí 

být zároveň prováděny podle technických postupů a platných vyhlášek. Pracovníci musí 

být zároveň vybaveni osobními ochrannými pomůckami jako jsou například reflexní vesta, 

helma, ochranné brýle apod. Je nutné také zajistit dostatečné oplocení staveniště a jeho 

osvětlení. Musí být vypracovány protipožární poplachové směrnice. Dále se musí zajistit 

bezpečné komunikace na staveništi, je nutné zajistit veškeré výkopy proti pádu osob a 

zabránit zasypání osob ve výkopech. Při práci ve výškách je nutné také zajistit bezpečí 

zaměstnanců kolektivní ochranou proti pádu, případně tam, kde to nelze je nutné použít 

jednotlivé kotevní body a pracovníky řádně proškolit o jejich způsobu užívání. 

Výpis základních zákonů a vyhlášek: 

Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a jeho změny č.362/2007 Sb. a č.189/2008 Sb. 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 

Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-

středí. 

Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č.201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu. 

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

Podrobný rozbor BOZP především nařízení vlády 591/2006Sb. a nařízení vlády 

362/2005Sb. je řešen v kapitole č. 8 PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI.  
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2. PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

2.1 Základní informace o staveništi 

2.1.1 Obecný popis území 

Staveniště se nachází na několika parcelách při ulici Služská. Staveništěm prochází 
hranice dvou katastrálních území –Troja (730190) a Kobylisy (730475). Soubor parcel, na 
kterých se staveniště nachází je tvaru „L“ s rozměry cca 73x 53m. Pozemky na kterých se 
bude projekt realizovat jsou: 
 
Pro budovu, sadové úpravy, areálové osvětlení: 
Troja: 1033, 1714/1, 1714/4,1714/13, 1714/15, 1714/17,  
Kobylisy: 1771/7, 1771/13 

 
Pro komunikace Služská, přípojky ZTI:    
Troja: -  
Kobylisy: 1771/3, 171/10, 1771/13 (dočasný zábor) 
 
Soubor parcel je ze severovýchodní části ohraničen chodníkem a ulicí Čimická, ze které 
není umožněn přístup na pozemek, protože v zeleném pásu mezi chodníkem a stavebním 
pozemkem jsou vzrostlé stromy a svah. Jihozápadní a severozápadní hranice pozemku 
jsou taktéž nepřístupné, stavební pozemek zde navazuje na sousední parcely s okolní 
zástavbou. Pro přístup na stavební pozemek je tedy jen jediná možnost, a to z jihový-
chodní strany. Na jihovýchodní straně pozemek navazuje na slepou ulici Služská, ve které 
bude po dobu výstavby omezení provozu osobních automobilů a pohybu osob. Pro pohyb 
osob bude vymezen chodník pouze na jedné straně komunikace. Vjezd a parkování vozi-
del bude omezen svislým dopravním značením, a to ve dnech návozu stavebních strojů a 
zařízení staveniště, ve dnech betonáže pro snazší přistup autodomíchávačů, ve dnech 
návozu většího množství materiálu (tj. více než 2 nákladní automobily/den) a ve dnech 
demontáže zařízení staveniště a odvozu strojů ze stavby. 
 
Celková plocha stavební parcely je 2697m2, v tomto prostoru se dnes nachází vzrostlá 
zeleň a rozpínací stanice. Vzhledem k umístění stavby na parcele z celkové plochy sta-
vebního pozemku nezbývá dostatek plochy pro zařízení staveniště. Je tedy uvažováno, 
že věžový jeřáb, který bude využíván po celou dobu hrubé stavby, bude umístěn částečně 
na ulici Služská. Je tedy nutné zajistit zábor pozemku na dobu od května 2020 do května 
2021. Ostatní zařízení staveniště, jako je místo pro umístění stavebních buněk, kontejnery 
na odpad, mycí centrum pro nákladní automobily, vrátnice a hlavní přípojná místa budou 
umístěna v rámci staveniště za mobilním oplocením. 

 

2.1.2 Údaje o dotčených pozemcích a parcelách 

Výstavbou projektu Anglický dvůr budou dotčeny parcely, jejichž seznam je v následující 

tabulce. Některé políčka v tabulce nejsou vyplněna, neboť čísla příslušných parcel nebyla 

nalezena v katastru nemovitostí. Předpokládám tedy, že v době návrhu stavby k nalezení 

byla a po výstavbě byla sloučena a vzniklo tak nové číslo parcely. 
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Tabulka 3: Parcely dotčené výstavbou 

Číslo 
parcely 

Výměra 

[m2] 

Katastrální 
území 

Vlastnické právo Adresa vlastníka Druh po-
zemku 

Stavební parcely 

1033  Troja    

1714/1  Troja    

1714/4  Troja    

1714/13 568 Troja   Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

1714/15  Troja    

1714/17 33 Troja   Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

1771/7  Kobylisy    

1771/13 177 Kobylisy   Ostatní 
plocha 

1771/3 

(dočasný 
zábor) 

74 Kobylisy HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA 

Mariánské náměstí 
2/2, Staré Město, 
11000 Praha 1 

Ostatní 
plocha 

1771/10 

(dočasný 
zábor) 

563 Kobylisy HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA 

Mariánské náměstí 
2/2, Staré Město, 
11000 Praha 1 

Ostatní 
plocha 

Sousední parcely 

1771/8 330 Kobylisy 31 spoluvlast-
níků 

 Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

1030/1 1003 Kobylisy 31 spoluvlast-
níků 

 Ostatní 
plocha 

1035 1010 Troja Bytové družstvo 
Krásná Čimická 

Čimická 257/15, 
Troja, 18200 Praha 
8 

Zahrada 

1034/1 191 Troja Bytové družstvo 
Krásná Čimická 

Čimická 257/15, 
Troja, 18200 Praha 
8 

Zahrada 

1714/5 402 Troja Bytové družstvo 
Krásná Čimická 

Čimická 257/15, 
Troja, 18200 Praha 
8 

Zahrada 
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1714/12 107 Troja 

 

HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA 

Mariánské náměstí 
2/2, Staré Město, 
11000 Praha 1 

Orná 
půda 

1714/21 7 Troja  Gloserová Mo-
nika Ing. 

Vinohradská 

3216/163, Straš-

nice, 10000 Praha 

10 

 

 

Orná 
půda 

1771/11 150 Kobylisy HLAVNÍ MĚSTO 
PRAHA 

Mariánské náměstí 
2/2, Staré Město, 
11000 Praha 1 

Ostatní 
plocha 

1714/20 16 Troja Podhradský Erik 
Ing. 

Biskupcova 
1868/93, Žižkov, 
13000 Praha 3 

Orná 
půda 

1714/16 54 Troja 1. PF Services, 
s.r.o 

Zářijová 975/15, 
Ďáblice, 18200 
Praha 8 

Ostatní 
plocha 

 

2.2 Doprava 

2.2.1 Mimostaveništní doprava 

Mimostaveništní doprava bude probíhat po místních komunikacích. Všechen materiál a 

stroje budou dopravovány pouze po Praze a dopravní vzdálenosti budou cca 10- 15km. 

Ulice Služská je jedinou přístupovou komunikací ke staveništi. Tato ulice je obousměrná 

a není průjezdná. Příjezd na staveniště bude tedy z ulice Pod Kynclovkou do ulice Služská 

a následný odjezd vozidel bude z ulice Služská jednosměrnou ulicí Na Šutce. Kolem kři-

žovatky těchto tří ulic bude také rozmístěno svislé dočasné značení upozorňující na výjezd 

vozidel ze stavby. Snížení rychlosti na 30km/h upravuje již svislé dopravní značení na 

křižovatce Trojská- Pod Kynclovkou. Další snížení rychlosti je v ulici Služská, neboť je celá 

ulice vedena jako obytná zóna. Bližší informace o mimostaveništní dopravě jsou v kapitole 

č.3.  

 

 

 

 

 

2.2.2 Vnitrostaveništní doprava  

Horizontální 

Vjezd na staveniště bude přes uzamykatelnou bránu širokou 4m. Z důvodu umístění 

stavby na pozemku nelze navrhnout obousměrnou komunikaci. Provoz bude na staveništi 
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řízen kyvadlově. Možnost vyhýbání bude jak na ulici Služská, tak přímo ve stavební jámě. 

Přednost bude primárně pro auta odjíždějící ze stavby. Od vjezdu na staveniště povede 

panelová cesta, na polštáři z recyklátu, až do stavební jámy. Hned za vjezdovou bránou 

bude umístěna čistící zóna (Mycí rampa Express Top uložená na terén) pro mytí podvozku 

nákladních automobilů. Mycí rampa je vybavena sedimentační nádrží a dopravníkem, 

který průběžně dopravuje kaly na přistavený kontejner. 

Vertikální  

Doprava materiálu ve svislém směru bude zajištěna věžovým jeřábem. Věžový jeřáb bude 

zajišťovat veškerou manipulaci s materiály, bedněním a částečně i betonovou směsí. Pro 

betonáž stropních konstrukcí bude využito autočerpadlo betonové směsi s výložníkem. 

Pro betonáž stropních konstrukcí ve vyšších podlaží bude využito systému čerpadel beto-

nové směsi.  

 

2.3 Napojení staveniště na inženýrské sítě 

V místě stavby se nachází na ulici Služská a Čimická rozvody všech inženýrských sítí, 

které bude stavba využívat. Jedná se o sítě jednotné splaškové kanalizace, veřejného 

vodovodního řadu, horkovodu, elektrické energie slaboproudu i silnoproudu. Před zapo-

četím prací na přípojkách je nutné stávající trasy přesně vytýčit a označit. Staveništní pří-

pojky budou navazovat v místech a dimenzích odpovídající přípojkám pro budovaný ob-

jekt. Rozvod jednotlivých přípojek pro účely stavby bude v chráničkách a budou uloženy 

v zemi. Je nutné dodržet předepsané hloubky a vzdálenosti souběžně vedených přípojek 

a vzájemně se křížících přípojek. Předpokládá se křížení i s jinými sítěmi. Křížení, nebo 

souběh jednotlivých sítí se provede v souladu s ČSN 73 6005. 

 

2.3.1 Kanalizace 

Kanalizace je v místě stavby jednotná DN 600 a místo pro připojení je na ulici Služská. 

Kanalizační přípojka bude mít jednu revizní šachtu, z níž povedou dvě větve. Jedna kana-

lizační větev bude pro splaškovou kanalizaci z objektu a druhá větev bude sloužit jako 

bezpečnostní přepad retenční nádrže, která bude umístěna v blízkosti vegetační střechy 

na jihozápadní straně objektu. Tato větev pro budoucí retenční nádrž bude po dobu vý-

stavby objektu využívána pro odkanalizování sociálního zařízení pro zaměstnance stavby.  

 

2.3.2 Vodovod 

Vodovodní řád se nachází také na ulici Služská, uliční řád je DN 100. Na tento řád se 

napojí nově budovaná vodovodní přípojka DN 63. Hlavní uzávěr vody a vodoměrná sou-

stava se bude nacházet podle projektu ve společných prostorách nově budovaného ob-

jektu. Pro stavební činnost bude na hranci pozemku umístěna vodoměrná šachta s hlav-

ním uzávěrem a vodoměrnou soustavou, která bude v průběhu výstavby zrušena. Z vo-

doměrné šachty bude veden přívod vody ke stavebním kontejnerům dále bude na přívod 

vody připojena mobilní mycí rampa a zřízeno jedno odběrné místo. Po demontáži mobilní 
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mycí rampy se zřídí druhé odběrné místo. Tato místa budou sloužit pro potřeby stavby, 

například kropení betonových desek atd. 

 

2.3.4 Elektrická energie 

Zdrojem elektrické energie bude veřejný rozvod kabelů NN, který se nachází v ulici Služ-

ská. K připojení staveniště na elektrickou energii bude možné využít stávající elektrické 

přípojky pro rozpínací stanici. Ve stávající rozpínací stanici, bude umístěn staveništní roz-

vaděč s elektroměrem, který bude opatřen dostatečným jištěním. V objektu budou při vý-

stavbě postupně osazeny další staveništní rozvaděče. Hlavní rozvaděč bude sloužit k zá-

sobování staveniště a stavebních buněk elektrickou energií. Nové rozvody budou realizo-

vány kabely CYKY. Na staveništní rozvody elektrické energie budou připojeny stavební 

kontejnery, povedou také k čistící zóně, věžovému jeřábu, a do rozvaděčů v objektu. Mon-

táž kabelů mohou provádět pouze kvalifikované osoby podle platných předpisů. Vodiče 

budou umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození v chráničkách. Rozvody a rozvaděče 

se musí uzemnit. Internetové připojení bude zajištěno skrz přijímač, který bude umístěn 

na jedné z buněk. 

 

2.4 Dimenzování staveništních přípojek: 

Výpočet příkonu elektrické energie: 

 

Tabulka 4: Potřeba elektrické energie- stroje 

Stavební stroj Štítkový příkon [kW] Počet kusů Výkon celkem [kW] 

Věžový jeřáb 65 1 65 

Svářečka 3,2 1 3,2 

Příklepová vrtačka 1,2 2 2,4 

Ponorný vibrátor 1,5 1 1,5 

Úhlová bruska 2,0 1 2,0 

Okružní pila 1,45 1 1,45 

Horkovzdušná pistole 2,2 2 4,4 

Celkem 79,95 

 

Tabulka 5: Potřeba elektrické energie- st. buňky 

Stavební buňka 
Štítkový příkon 
[kW] 

Počet kusů Výkon celkem [kW] 

Buňka kancelář 1,24 4 4,96 
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Buňka šatny zaměst. 1,1 2 2,2 

Sanitární buňka 3,6 1 3,6 

Celkem 10,76 

 

Tabulka 6: Potřeba elektrické energie- osvětlení 

Osvětlení staveniště Štítkový příkon [kW] Počet kusů Výkon celkem [kW] 

LED Reflektor 100W 

(náhrada halogen 
500W) 

100 5 0,5 

Celkem 0,5 

 

S = 1,1 × √(0,5 × P1 + 0,8 × P2 + P3)2 + (0,7 × P1)2 

S = 1,1 × √(0,5 × 79,95 + 0,8 × 10,76 + 0,5)2 + (0,7 × 79,95)2 

S = 81,88kW 

 

Použité koeficienty: 

Koeficient ztráty napění- 1,1 

Koeficient současnosti elektromotorů- 0,5 

Koeficient současnosti vnitřního osvětlení- 0,7 

 

Výpočet potřeby vody na staveništi: 

 

Tabulka 7: Potřeba vody pro staveniště 

Voda pro provozní účely – A 

Činnost spotřeba množství potřebné množství [l] 

Ošetřování betonu 10l/m2 1190x10 11 900 

Voda pro hygienické a sociální účely – B (hrubá stavba) 

Činnost spotřeba Počet prac. potřebné množství [l] 

Hygienické účely 40 15 600 

Sprchování 45 15 675 

Voda pro technologické účely – C 

Činnost spotřeba množství potřebné množství [l] 
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Očištění nářadí a 
strojů 

- 
 Odhad na čiš-
tění po betonáži 

250 

 

Qn =
A × 1,6 + B × 2,7 + C × 2,0

t × 3600
 

 

Qn =
11 600 × 1,6 + 1 275 × 2,7 + 250 × 2,0

9 × 3600
 

 

Qn = 0,71 l/s 

 

Pro výstavbu hrubé stavby byla stanovena potřeba vody na 0,71 l/s. Pro takovouto spo-

třebu vody bude navržena přípojka DN 25 (PE 32x4,5) s průtokem 1,03 l/s.  

2.5 Objekty zařízení staveniště 

Pro provoz a řízení stavby budou na staveništi umístěny staveništní buňky. Buňky na 

stavbě budou několika typů. V průběhu stavby se může počet kontejnerových jednotek 

měnit. Hlavní změny počtu buněk budou pro jednotlivé etapy výstavby (zemní práce+ 

hrubá stavba a dokončovací práce). Pro dokončovací práce dojde k rozšíření prostoru pro 

umístění stavebních buněk o 3 buňky pro pracovníky (šatny) a o 3 skladovací kontejnery. 

Pro vedoucí pracovníky budou osazeny kancelářské buňky, dále bude osazen kontejner 

se sociálním zařízením, dalším druhem kontejneru bude osazen skladový kontejner a u 

vjezdu na staveniště bude osazen kontejner pro ostrahu. 

2.5.1 Provozní objekty zařízení staveniště 

Kancelářský kontejner BK1 

Kancelářský kontejner bude sloužit pro stavbyvedoucího a mistry. Další využití kontejnerů 

bude sloužit jako zasedací místnost a další kontejnery budou sloužit jako šatna pro za-

městnance. 

1x stavbyvedoucí= 14 m2 

6,0 x 2,4= 14,4 m2 => VYHOVUJE 

 

2x mistr= 2 x 7 m2 = 14 m2 

6,0 x 2,4= 14,4 m2 => VYHOVUJE 

 

Zemní práce+ hrubá stavba: 

15x pracovník= 15 x (1,25+0,5)= 26,25 m2  

2x 6,0 x 2,4= 28,8 m2 => VYHOVUJE 
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Dokončovací práce: 

30x pracovník= 30 x (1,25+0,5)= 52,5 m2  

4x 6,0 x 2,4= 57,6 m2 => VYHOVUJE 

 

Tabulka 8: Technické údaje kontejner BK1 

Technické údaje 

 

• šířka: 2 438 mm  

• délka: 6 058 mm  

• výška: 2 800 mm  

• el. přípojka: 380 V/32 

Vnitřní vybavení 1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

okna s plastovou žaluzií 

nábytek do kontejnerů BK1 - (stoly, židle, skříně, věšák) 

Instalace 
Každá kontejnerová jednotka musí být usazena na základ 
připravený ze strany stavby. Dle výkresu zařízení staveniště bude 
připravena plocha z betonových panelů na štěrkovém loži 
z recyklátu. Skladba zpevněné plochy: -Silniční panel 150mm 
 -Betonový recyklát 0-32mm 

Půdorys 
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Náhled 

 

 

Skladový kontejner LK1 

Tento kontejner bude sloužit ke skladování materiálu a pracovních pomůcek. Sklad je uza-

mykatelný. 

Tabulka 9: Technické údaje kontejner LK1 

Technické údaje 

 

• šířka: 2 438 mm  

• délka: 6 058 mm  

• výška: 2 800 mm  

Instalace 
Každá kontejnerová jednotka musí být usazena na základ 
připravený ze strany stavby. Dle výkresu zařízení staveniště bude připra-
vena plocha z betonových panelů na loži z recyklátu. Skladba zpevněné 
plochy:  -Silniční panel 150mm 

-Betonový recyklát 0/32mm 

Půdorys 
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Náhled 

 

 

Kancelářský kontejner BK2 

Kancelářský kontejner bude sloužit jako vrátnice u vjezdu na staveniště. V buňce bude 

umístěn počítač pro elektronické zaznamenávání docházky. 

1x vrátný=  m2 

 3,0x 2,4= 7,2 m2 => VYHOVUJE 

 

Tabulka 10: technické údaje kontejner BK2 

Technické údaje 

 

šířka: 2 438 mm 
délka: 3 000 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 

Vnitřní vybavení 1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

okna s plastovou žaluzií 

nábytek do kontejnerů BK1 - (stoly, židle, skříně, věšák) 

Instalace 
Každá kontejnerová jednotka musí být usazena na základ 
připravený ze strany stavby. Dle výkresu zařízení staveniště bude 
připravena plocha z betonových panelů na štěrkovém loži 
z recyklátu. Skladba zpevněné plochy: -Silniční panel 150mm 
 -Betonový recyklát 0-32mm 



47 

 

Půdorys 

 

Náhled 

 

 

 

 

Oplocení staveniště 

Staveniště je oploceno stávajícími ploty. Pouze strana z ulice Služská není žádný plot. 

Vzhledem k umístění staveniště a vlivu hluku z výstavby bude staveniště oploceno plno-

plošným plotem ze všech stran. Oplocení s výplní z trapézového plechu také přispívá pro 

snížení hluku šířícího se ze staveniště. Plnoplošné oplocení je také mnohem obtížněji pře-

konatelné než plot děrovaný. 
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Technické údaje 

 

• délka: 2 350 mm  

• výška zástěny: 2 000 mm  

Instalace 
Instalace mobilního oplocení proběhne ručně. Po skončení odstraňování 
křovin a stromů ze staveniště. 

Náhled 

 

 

Čistící rampa 

Všechna vozidla opouštějící staveniště budou očištěna na mycí rampě. Mycí rampa bude 

umístěna na zpevněné panelové ploše a vrstvě geotextýlie. 

Tabulka 12: Technické údaje čistící rampa 

Technické údaje 

 

13,3 m (d) x 6,9 m (š) x 2,5 m (v) půdorys roštu, nájezdů a nádrže, vč. Do-
pravníku (přepravní šířka 3,0m) 
Přípustné zatížení: nosnost 15t na nápravu 
Max. rozchod kol 2,7m 
Max. šířka podvozku 3,0m 
Objem vody v nádrži cca 12m3  

Instalace 
Instalace rampy bude na zpevněnou panelovou komunikace, přívod vody a 
elektrické energie. Před myčkou bude panelová komunikace pro očištění 
bláta z dvojmontáží. Výjezd z myčky bude přímo na čistou komunikaci. 

Tabulka 11: Technické údaje oplocení 
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Náhled 

 

 

Popelnice a kontejnery 

Na staveništi budou umístěny popelnice na plasty, papír, sklo a směsný komunální odpad. 

Dále budou na staveništi umístěny kontejnery na stavební suť, dřevo a železo. Odpady se 

budou třídit tedy už na stavbě a budou ukládány do příslušných kontejnerů a popelnic, 

které budou pravidelně vyváženy. 

Tabulka 13: Technické údaje kontejnery 

Technické údaje 
Kontejner 5m3  
vnější rozměry: délka 3,4m x šířka 2,1m x výška 1,0m 

Náhled 

 

Technické údaje 
Plastový kontejner 1100 l 

v x š x h (mm)  1465x1370x1070  

Nosnost: 420 kg  
 

Náhled 
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Staveništní rozvaděč 

Umístění rozvaděčů bude na každém podlaží budovaného objektu, a i v exteriéru, aby 

bylo možné využívat elektrické nářadí kdekoli na staveništi. Umístění jednotlivých rozva-

děčů se bude v průběhu výstavby měnit. 

Tabulka 14: Technické údaje staveništní rozvaděč 

Technické údaje příprava pro elektroměr řady EST4,  

zásuvky 2x 230V/16A, 1x 400V/16A, 1x 400V/32A, 1x 400V/63A. 

 

Náhled 

 

 

Přípojky a sběrné potrubí 

Staveniště bude připojeno na zdroj elektrické energie, vody a na kanalizaci. Na přívod 

elektrické energie bude staveniště připojeno ve stávající rozpínací stanici, kde bude nutné 

pouze vyměnit jištění kvůli připojení věžového jeřábu. Připojení na vodovodní řad bude 

přes vodoměrnou šachtu a dále bude voda rozvedena po staveništi v PE potrubí k buňko-

višti a mycí rampě. Jednotná kanalizace bude vedena ke stavební buňce se sociálním 

zařízením. Napojení na kanalizaci bude možné přes revizní šachty vyznačené ve výkre-

sech zařízení staveniště. Do revizních šachet se také bude čerpat voda ze studní. Studny 

budou sloužit jako sběrné body pro akumulaci a čerpání vody. Ve výkrese zařízení stave-

niště je naznačený drenážní sběrný systém, který bude snižovat hladinu podzemní vody 

po dobu budování základových konstrukcí a hrubé spodní stavby. Svodné perforované 

potrubí bude uložené ve drážce zasypané štěrkem frakce 8/32. Štěrk bude od okolní ze-

miny oddělen geotextílii. Potrubí bude uložené ve sklonu 0,5% směrem ke sběrným stud-

ním. Minimální hloubka výkopu pro uložení sběrného potrubí je 450mm pod dno stavební 

jámy. 

 

Výplachová vana 

Na jižní straně vedle panelové komunikace staveniště se zhotoví výplachová vana, která 

bude sloužit k čištění autodomíchávačů před tím, než opustí staveniště. Tato vana se zho-

toví např. z použitých OSB desek, stěny se podepřou latěmi a celá vana se vyplní geo-

textílií. 
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Staveništní komunikace 

Staveniště bude mít pouze jednu zpevněnou komunikaci, a to pro etapu zemních prací až 

po betonáž podkladního betonu pod základovou desku. Dále bude zřízena zpevněná plo-

cha zhutněným recyklátem kolem věžového jeřábu. Tato plocha bude sloužit primárně pro 

skládání kontejnerů na odpad, ale také jako mezisklad například pro bednění. Hlavní skla-

dování materiálu bude v místě stavby na již hotových částech konstrukcí. Po dokončení 

hrubé spodní stavby bude pro skladování využívána stropní konstrukce nad 1.PP část 

garážových stání. Tato stavba je velice náročná z pohledu plánování dopravy materiálu 

na stavbu, není zde prostor na velké předzásobování, a proto se bude na stavbu materiál 

dovážet po menším množství a v četnějších počtech závozů. 

 

Staveništní skládky 

Plochy pro skladování materiálu na staveništi budou alespoň po dobu výstavby hrubé 

spodní stavby značně omezené. Místo pro skladování výkopku na staveništi není vůbec. 

Z tohoto důvodu bude veškerá zemina odvážen na skládku cca 21 km vzdálenou.  

Skladování po dobu hrubé spodní stavby bude realizováno v okolí věže jeřábu na ploše 

vyznačené na výkresu zařízení staveniště. Další plochy s možností skladování materiálu 

budou na již zhotovených vodorovných konstrukcích například na základové desce nebo 

na jednotlivých stropních deskách jak 2.PP tak 1.PP. Stropní deska 1.PP, respektive její 

část nad garážemi bude využívána jako skladovací prostory i pro hrubou vrchní stavbu a 

následně i pro dokončovací práce. Pro dokončovací práce bude nad garážemi rozšířen 

prostor pro stavební buňky, neboť se počítá s nárůstem počtu pracovníků a také množství 

kusového přenosného materiálu, který bude potřeba chránit před krádeží uchováním 

v uzamykatelné buňce.  

 

2.5.2 Výrobní objekty zařízení staveniště 

Předpokládá se, že veškerá betonová směs se bude dovážet autodomíchávačem z beto-

nárny. Není tedy nutné na staveništi zřizovat vlastní výrobní zařízení, a to i s ohledem na 

prostor kolem stavby je toto řešení nerealizovatelné. Pro zdění příček bude na stavbě 

spádová míchačka na míchání pytlové zdící malty. Na omítání bude na stavbu dovezeno 

silo na suchou maltovou směs a také omítačka na zamísení jádrové omítky. Tyto míchačky 

budou přemisťovány po jednotlivých patrech objektu podle potřeby.  

 

2.5.3 Sociální zařízení staveniště 

Kontejner SK1 bude sloužit jako hygienické zařízení pro všechny pracovníky. 

30x pracovník = 30x 0,25m= 7,5m2 

1x 6,0 x 2,4= 14,4 m2 => VYHOVUJE 

Na 10 osob se navrhuje 1 umyvadlo => Vyhovuje 
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Na 15 osob se navrhuje 1 sprchová kabina => Vyhovuje 

Na 11–50 mužů se navrhuje 2 sedadla WC => Vyhovuje 

 

Tabulka 15: Technické údaje kontejner SK1 

Technické údaje 

 

• šířka: 2 438 mm  

• délka: 6 058 mm  

• výška: 2 800 mm  

• el. přípojka: 380 V/32 

Vnitřní vybavení 
2 x elektrické topidlo 
2 x sprchová kabina 
3 x umývadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 litrů 

Instalace 
Každá kontejnerová jednotka musí být usazena na základ 
připravený ze strany stavby. Dle výkresu zařízení staveniště bude 
připravena plocha z betonových panelů na štěrkovém loži 
z recyklátu. Skladba zpevněné plochy: -Silniční panel 150mm 
 -Betonový recyklát 0-32mm 

Půdorys 
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Náhled 

 

 

2.6 Značení staveniště 

V průběhu celé výstavby bude okolí stavby ovlivněno stavebními pracemi. Kolem vý-

jezdu ze staveniště a na přilehlé křižovatce bude umístěno po dobu výstavby svislé pře-

nosné značení, kterému bude věnována pozornost podrobněji v kapitole č.3 ŠIRŠÍ DO-

PRAVNÍ VZTAHY. Po dobu využívání věžového jeřábu bude nutný zábor komunikace. 

Umístění jeřábu je navrženo tak aby neomezoval využívání okolní zástavby, jejich příjez-

dové komunikace. Stavba je také zodpovědná za znečištění přiléhající komunikace. Aby 

se zamezilo znečištění komunikace je navržena na staveništi čistící rampa. Bude-li toto 

opatření nedostatečné, a přesto dojde ke znečištění ulice vlivem stavební výroby, pro-

běhne její vyčištění ze strany stavby. Staveniště bude také oploceno plotem s výškou mi-

nimálně 1,8m. Na oplocení u vstupní brány budou umístěny cedule upravující rychlost na 

staveništi, dále zde budou příkazové cedule a bezpečnostní cedule. Přesné znázornění 

a výpis typů cedulí bude příloze B.4 DOPRAVNÍ SITUACE V OKOLÍ 
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2.7 Ochrana životního prostředí při stavební činnosti  

2.7.1 Zabránění erozi půdy 

Stavební parcela se nachází v mírně svažitém terénu. Velikost svahu podle projektové 

dokumentace je kolem 8% se spádem k jihu. Je tedy nutné řešit erozi půdy. K erozi půdy 

bude docházet především při přívalovém dešti. Na staveništi proto bude zřízen systém 

rýh, který bude zachytávat většinu srážkové vody a splaveného bahna, tak aby nedošlo 

k vyplavení a zabahnění okolních pozemků.  

2.7.2 Ochrana ornice 

Ochrana půdy bude zajištěna minimalizací záboru ploch, šetrností provádění zemních 

prací, zabránění znehodnocení zeminy odpady a ropnými produkty. Vytěžená ornice i ze-

mina, budou odváženy ze staveniště na deponii, kde budou po dobu stavby skladovány a 

následně zpětně částečně využity při venkovních dokončovacích pracích a sadových 

úpravách. Skladování ornice je předepsáno do maximální výšky 1,5m na dobu maximálně 

2 roky.  

Vozidla opouštějící staveniště musí být před výjezdem ze staveniště řádně očištěna. U 

výjezdu ze staveniště je navržena mycí rampa a panelová cesta. Na panelové cestě by se 

měla vozidla zbavit hrubých nečistot například z prostoru dvoj montáže kol. Následně při 

přejezdu mycí rampy dojde k dočištění jemných nečistot z podvozku nákladních automo-

bilů.  

Obrázek 2: Tabulka zákazů 
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V případě kdy, budou vozidla zůstávat na staveništi provedou se následující kroky k mini-

malizaci znečištění půdy. Pod odstavené vozidlo se preventivně umístí plastová vana na 

zachytávaní unikajících provozních kapalin. Doplňování provozních kapalin bude prová-

děno se zvýšenou opatrností. Před zahájením doplňování se pod příslušné místo natáhne 

PE fólie a na ní geotextílie jako savý materiál, s minimální plochou 1m2, tak aby nedošlo 

ke kontaminaci zeminy. Provozní kapaliny budou skladovány ve skladovém kontejneru 

v kanystrech vložených do plastové vany, tak by nedošlo k jejich rozlití.  

Při zhotovování veškerých monolitických konstrukcí, bude pro výplach autodomíchávačů 

zřízena výplachová vana. Konstrukce vany bude dřevěná případně z desek na bázi dřeva. 

Do vnitřního prostoru konstrukce bude vložena geotextílie pro odfiltrování nečistot.  

 

2.7.3 Prevence před znečištěním dešťové kanalizace 

Uliční vpusti, na ulici Služská, budou ochráněny před zanesením blátem a jinými nečisto-

tami následovně. Pod poklop uliční vpusti se vloží filtrační koš, pokud tam nebude, a do 

koše se vloží geotextílie s přesahem přes šachtu. Šachta se opatří poklopem a geotextílie 

se upraví na stejnou výšku jako je poklop šachty. Toto opatření zabezpečí odfiltrování 

jemnějších částic než jen samostatný filtrační koš. Je tedy nutné takto opatřené šachty 

častěji kontrolovat především po dešti a v případě zanesení je vyčistit. 

 

2.7.4 Prevence před nadměrnou prašností 

Prašnost bude vznikat především za suchého období, například při pojíždějí vozidla po 

staveništní komunikaci, nebo při přepravě suchého sypkého materiálu. Při přepravě syp-

kých materiálů bude nutné zaplachtovat nákladový prostor, tím se zamezí zvíření jemných 

částic. Další alternativa je například na mycí rampu nainstalovat konzolu na skrápění na-

loženého materiálu vodou. Opatření proti prašnosti na staveništi při pohybu vozidel budou 

skrápění staveništních komunikací vodou. 

 

2.8 Požární bezpečnost na staveništi 

Pro zajištění požární bezpečnosti budou na staveništi rozmístěny práškové hasicí pří-

stroje. Hasící přístroje budou v každé staveništní buňce, ve skladovací buňce budou umís-

těny dva hasící přístroje. Dále budou hasicí přístroje rozmístěny v každém podlaží stavby. 

Dále bude hasicí přístroj v dosahové vzdálenosti u každé činnosti se zvýšeným rizikem 

požáru například při svařování. 

V případě vzniku rozsáhlého požáru je ve vzdálenosti cca 45m od staveniště na křižovatce 

ulic Služská, Pod Kynclovkou a Na Šutce, umístěn podzemní hydrant. Dále bude zřízeno 

a označeno místo, kde se budou v případě nebezpečí shromažďovat všichni pracovníci 

ze staveniště. Toto místo bude označeno tabulkou s nápisem „EVAKUAČNÍ SHROMAŽ-

DIŠTĚ“  
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Každý pracovník bude před nástupem na pracoviště poučen v oblasti požární bezpeč-

nosti. Budou seznámeni s umístěním hasicích přístrojů, a místem evakuačního shromaž-

diště. Při vzniku požáru bude pracovník, který požár zjistí, informovat vedoucí pracovníky 

stavby a hasiče.  

 

2.9 Ochrana proti hluku a vibracím 

V blízkosti staveniště se nacházejí budovy pro bydlení. Z tohoto důvodu se stavebně 

technologický projekt také zabývá hlukovou studií a vlivem hluku na okolní zástavbu. Ve 

smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, v pozdějším znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., byla namodelována nejne-

příznivější situace a navrženo řešení v příloze B.15 HLUKOVÁ STUDIE PILOTÁŽE. 

 

 

  

Obrázek 3: Tabulka evakuační shromaždiště 
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3 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

3.1 Obecné informace o lokalitě stavby 

Místo stavby leží v ulici Služská, v prostoru mezi ulicemi Čimickou a Na Šutce. Stavba na 

ulici Čimickou navazuje na severní straně. Ve vzdálenosti 30m jižně od řešené lokality 

vede ve směru východ– západ jednosměrná ulice Na Šutce, která se na křižovatce s ulicí 

Služská stáčí k jihovýchodu a dále vede jako obousměrná ulice Pod Kynclovkou. 

Ze severu je místo výstavby ohraničeno ulicí Čimickou a pozemky sousedních bytových 

domů, pozemky bytových domů je území ohraničeno také ze západu a jihu. Z východu je 

omezeno prostorem ulice Služské, za níž se opět nacházejí obytné vilové domy. Ulice 

Služská je tedy jedinou přístupovou trasou na staveniště. Z ulice Čimická zřídit přístupová 

komunikace nelze, nachází se zde zelený pruh který, není ve vlastnictví majitele staveb-

ních pozemku a také zde stojí stávající rozpínací stanice. Propojení ulic Služská a Čimická 

je pouze po stávajícím chodníku.  

Hlavním cílem návrhu tras pro dopravu materiálů a strojů je vyhledání optimálních tras bez 

omezení. Vyhledávané trasy jsou především ty, kde nebudeme omezeni například nos-

ností mostů, příliš malými poloměry zatáček nebo sníženou podjezdnou výškou. Tato ome-

zení by mohli mít negativní vliv pro návrh stavebních strojů, respektive jejich dopravu na 

staveniště. Museli bychom následně volit náhradní řešení, což může prodloužit dobu vý-

stavby nebo celou stavbu prodražit.  

 

3.2 Popis tras pro dopravu 

Při prozkoumání projektu je zřejmé, že zásobování staveniště bude jedním z nejdůležitěj-

ších bodů pro vypracování technologického projektu pro tuto stavbu. Na, respektive ze 

stavby je nutné dopravit poměrně velké množství materiálu například, zeminy, bednění, 

betonářské oceli a čerstvého betonu. Náročná bude i doprava některých strojů na i ze 

staveniště. Mezi tyto stroje patří pásové rypadlo, velkoprůměrová vrtací souprava, věžový 

jeřáb a automobilový jeřáb pro stavbu věžového jeřábu. V této kapitole budu vyhodnocovat 

jednotlivé trasy s body zájmu na trasách a posuzovat vhodnost jednotlivých tras pro do-

pravu výše uvedených břemen na staveniště.  

 

3.3 Body zájmu 

Hlavním kritériem při posuzování dopravy jsou body zájmu, tedy místa s omezenou prů-

jezdností. Jedná se především zatáčky s malým poloměrem, nebo mosty s malou nos-

ností, případně podjezdnou výškou. Součástí posouzení jsou také body v blízkosti stave-

niště. Tyto body budou pro všechny trasy stejné, proto budou uvedeny ve zvláštní příloze 

B.4 DOPRAVNÍ SITUACE V OKOLÍ. 
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3.4 Specifikace dopravního prostředku a posouzení 

nadrozměrné dopravy 

Dopravu jednotlivých strojů, případně hlavních stavebních materiálů je nutné posoudit jak 

z hlediska únosnosti přepravních prostředků, tak z hlediska rozměrů a tonáže. V této ka-

pitole posuzuji dopravu hlavních stavebních strojů a dopravu hlavních materiálů a navrhuji 

takové vhodné dopravní prostředky.  

3.4.1 Doprava vytěžené zeminy na skládku 

Zemina bude dopravována na skládku pomocí nákladního automobilu– TATRA T158 

PHOENIX 8x8– jednostranný sklápěč. Objem korby: 18m3 

Pohotovostní hmotnost sklápěče: 

m= 14,900t 

Užitná hmotnost sklápěče: 

m= 28,250t 

Celková dovolená hmotnost automobilu je: 

m= 14,900+ 28,250= 43,150t 

Množství nákladu: 

Objem korby: 18m3 

Objemová hmotnost zeminy: v rostlém stavu- 1,9t/m3, v nakypřeném stavu(1,2)- 1,58t/m3 

Možný objem zeminy na nákladním automobilu: 

18x 1,58= 28,44t 

28,25t > 28,44t nevyhovuje => Při odvážení zeminy ze staveniště není možné využívat 

plný objem korby nákladního prostředku. Docházelo by 

k překročení povolené užitné hmotnosti nákladního auto-

mobilu. 

28,25/ 1,58= 17,5m3 

17,5x 1,58= 27,65t  

28,25t > 27,65t vyhovuje => Ze staveniště bude odváženo na jeden náklad pouze 17,5m3, 

aby nedocházelo k překračování povolené užitné hmot-

nosti výrobcem. 

Tabulka 16: Parametry dopravy zeminy 

Nejvyšší povolené parametry podle vy-
hlášky č. 341/2014Sb. 

Parametry navržené přepravy 

HMOTNOST: 48,0t HMOTNOST: 43,15t 

VÝŠKA: 4,0m VÝŠKA: 3,35m 

ŠÍŘKA: 2,55m ŠÍŘKA: 2,55m 
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DÉLKA: 16,5m DÉLKA: 8,4m 

 

Závěr: Přepravu zeminy bude omezovat užitná hmotnost sklápěče, tato skutečnost bude 

mít vliv pouze na návrh počtu odvozů a také na počet jízd. Při odvážení výkopku na 

skládku se nebude jednat o nadrozměrnou přepravu.  

3.4.2 Doprava rámového a nosníkového bednění na staveniště 

Bednění bude dopravováno na nákladním automobilu MAN TGX 26.440 LL + HNJ Pal-

finger PK18002 6x2 – valník (ložná plocha: 2,5mx 6,73m) 

Provozní hmotnost:  

m= 13,174t 

Užitná hmotnost: 

m= 12,826t 

Celková dovolená hmotnost automobilu je: 

m= 13,174+ 12,826= 26,000t 

Množství nákladu rámového bednění je omezeno výrobcem, kdy je předepsána maximální 

výška stohování bednění i skladovacích palet pro nosníkové bednění. Druhým omezujícím 

parametrem je maximální výška při přepravě. Maximální výška přepravovaných prvků od 

podlahy korby je 90cm.  

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Tabulka skladování rámového bednění 

Obrázek 5: Tabulka skladování palet bednění 
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Tabulka 17: Parametry dopravy bednění 

Nejvyšší povolené parametry podle vy-
hlášky č. 341/2014Sb. 

Parametry navržené přepravy 

HMOTNOST: 48,0t HMOTNOST: 26,0t 

VÝŠKA: 4,0m VÝŠKA: 4,0m 

ŠÍŘKA: 2,55m ŠÍŘKA: 2,55m 

DÉLKA: 16,5m DÉLKA: 10,225m 

Závěr: Přepravu bednících prvků nebudou omezovat technické vlastnosti nákladního pro-

středku, ale především možnosti skladování a způsob přepravy jednotlivých dílců. Nebu-

dou překročeny parametry nadlimitní dopravy. 

 

3.4.3 Doprava ocelových profilů, věžového jeřábu 

Ocelové profily pro pažení budou dopravovány tahačem Volvo FH 440 XL 4x2 VEB+ 

Euro 5 s návěsem Kögel 24P90 (ložná plocha 2,5mx 13,5m). Návěs s natáčecími koly 

pro lepší manévrovatelnost.  

Provozní hmotnost tahač+ návěs:  

m= 7,369+6,871= 14,240t 

Nosnost návěsu: 

m= 36,000t 

Celková dovolená hmotnost jízdní soupravy je: 

m= 14,240+ 36,000= 50,240t 

Množství nákladu: 

Celková hmotnost zápor je 37,83t. Návoz zápor bude z důvodu nosnosti návěsu rozdělen 

rovnoměrně na 2 části. Nejdelší zápory 9,5m. 

 

První závoz HEB profilů (19,45t): 

14,24+19,45= 33,69t 

 

Druhý závoz HEB profiů (18,06t): 

14,24+18,06= 32,3t  

 

Návoz věžového jeřábu bude omezena rozměry jednotlivých dílů a jejich předepsaným 

uložením při přepravě. Uložení dílů při přepravě předepisuje výrobce věžového jeřábu. 
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Tabulka 18: Parametry dopravy ocelových profilů a věžového jeřábu 

Nejvyšší povolené parametry podle vy-
hlášky č. 341/2014Sb. 

Parametry navržené přepravy 

HMOTNOST: 48,0t HMOTNOST: 33,69t 

VÝŠKA: 4,0m VÝŠKA: 4,0m 

ŠÍŘKA: 2,55m ŠÍŘKA: 2,55m 

DÉLKA: 16,5m DÉLKA: 16,5m 

Závěr: Při dopravě ocelových profilů HEB a věžového jeřábu nebudou překročeny rozměry 

pro nadlimitní dopravu. 

3.4.4 Doprava betonářské výztuže, stavebního materiálu 

Betonářská výztuž bude dopravena na nákladním automobilu MAN TGX 26.440 LL + HNJ 

Palfinger PK18002 6x2 – valník (ložná plocha: 2,5mx 6,73m) 

Provozní hmotnost:  

m= 13,174t 

Užitná hmotnost: 

m= 12,826t 

Celková dovolená hmotnost automobilu je: 

m= 13,174+ 12,826= 26,000t 

 

Množství nákladu: 

Při dopravě stavebního materiálu se jedná o standartní balení materiálu na paletách. Vý-

ztuž bude balena ve svitcích a podložena proklady např. hranoly 8x8cm. V obou případech 

bude dbáno na kapacitu automobilu co do množství palet. Při dovozu výztuže bude dbáno 

na to, aby nebyla překročena povolená užitná hmotnost dopravního prostředku. 

  

Tabulka 19: Parametry dopravy betonářské výztuže a stavebního materiálu 

Nejvyšší povolené parametry podle vy-
hlášky č. 341/2014Sb. 

Parametry navržené přepravy 

HMOTNOST: 48,0t HMOTNOST: 26,0t 

VÝŠKA: 4,0m VÝŠKA: 4,0m 

ŠÍŘKA: 2,55m ŠÍŘKA: 2,55m 

DÉLKA: 16,5m DÉLKA: 10,225m 

Závěr: Doprava betonářské výztuže a ostatního stavebního materiálu bude realizována 

standartní dopravou. Nebude se jednat o nadrozměrnou přepravu. 
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3.4.5 Doprava čerstvého betonu 

Beton bude dopravován na staveniště autodomíchávačem Schwing Stetter C3 AM 9 C 

Provozní hmotnost vč. nástavby:  

m= 8,750t +4,05t= 12,8t 

Užitná hmotnost: 

m= 20,5t 

Celková dovolená hmotnost automobilu je: 

m= 12,80+ 20,5= 33,30t 

Množství nákladu: 

Množství betonové směsi dopravované v autodomíchávači bude 8m3 (5m3). Objemová 

hmotnost čerstvého betonu cca 2,5t/m3. 

8* 2,5= 20t 

 

Tabulka 20: Parametry dopravy betonové směsi 

Nejvyšší povolené parametry podle vy-
hlášky č. 341/2014Sb. 

Parametry navržené přepravy 

HMOTNOST: 48,0t HMOTNOST: 33,3t 

VÝŠKA: 4,0m VÝŠKA: 3,8m 

ŠÍŘKA: 2,55m ŠÍŘKA: 2,55m 

DÉLKA: 16,5m DÉLKA: 8,4m 

Závěr: Doprava betonové směsi na staveniště nebude překračovat limity pro nadměrnou 

dopravu.  

 

3.4.6 Doprava pilotovací soupravy 

Pro dopravu pilotovací soupravy na místo stavby bude použito tahače Tahač Volvo FH 

16.750 8x4 Euro 6 + návěs Kel-Berg E58S4. Návěs s natáčecími koly pro lepší manévro-

vatelnost.  

Provozní hmotnost tahač+ návěs:  

m= 11,694+ 12,575= 24,269t 

Nosnost návěsu: 

m= 52,225t 

Celková dovolená hmotnost jízdní soupravy je: 

m= 24,269+52,225= 76,494t 

Množství nákladu: 
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Hmotnost pilotovací soupravy pro velkoprůměrové piloty je dle technického listu 52,0t. 

Vzhledem k váze přepravovaného břemene bylo nutné zvolit i adekvátní přepravní zaří-

zení, a to návěs o nosnosti 52,225t 

24,269+52,0= 76,269t 

Výška včetně návěsu:  

3,7+ 0,89= 4,59m 

Délka soupravy+ náklad: 

Tabulka 21: Parametry dopravy pilotovací soupravy 

Nejvyšší povolené parametry podle vy-
hlášky č. 341/2014Sb. 

Parametry navržené přepravy 

HMOTNOST: 48,0t HMOTNOST: 76,269t 

VÝŠKA: 4,0m VÝŠKA: 4,29m 

ŠÍŘKA: 2,55m ŠÍŘKA: 3,5m 

DÉLKA: 16,5m DÉLKA: 21,5m 

Závěr: Přeprava pilotovací soupravy svými parametry překročila limity pro nadrozměrnou 

dopravu. Stěhování tohoto stroje bude realizováno jako subdodávka a bude zcela v režii 

specializované firmy pro dopravu nadrozměrných nákladů. Stěhování proběhne pravdě-

podobně v době minimálního provozu na pozemních komunikacích od 22:00 do 06:00. Je 

nutné požádat příslušné úřady o povolení přepravy nadrozměrného nákladu.   

 

3.4.7 Doprava strojů pro zemní práce 

Doprava strojů pro zemní práce např. rypadlo, traktor-bagr, menší vrtací souprava menší 

rypadlo bude zajištěna tahačem Volvo FH 440 XL 4x2 VEB+ Euro 5 s návěsem 

Kässbohrer. Návěs s natáčecími koly pro lepší manévrovatelnost.  

Provozní hmotnost tahač+ návěs:  

m= 7,369+6,987= 14,356t 

Nosnost návěsu: 

m= 36,500t 

Celková dovolená hmotnost jízdní soupravy je: 

m= 14,356+ 36,500= 50,856t 

Množství nákladu: 

Doprava pásového rypadla KOMATSU PC118 MR-8. Hmotnost rypadla je, dle technic-

kého listu 11,885t.  

14,356+ 11,885= 26,24t 

Výška nákladu+ návěs: 

2,845+ 0,89= 3,735m 
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Přepravní šířka rypadla je 2,4m  

 

Tabulka 22: Parametry dopravy strojů pro zemní práce 

Nejvyšší povolené parametry podle vy-
hlášky č. 341/2014Sb. 

Parametry navržené přepravy 

HMOTNOST: 48,0t HMOTNOST: 26,24t 

VÝŠKA: 4,0m VÝŠKA: 3,74m 

ŠÍŘKA: 2,55m ŠÍŘKA: 2,4m 

DÉLKA: 16,5m DÉLKA: 16,5m 

Závěr: Přeprava pásového rypadla svými parametry nepřekročí limity pro nadrozměrnou 

dopravu. Nejsou tedy očekávány žádné komplikace při transportu rypadla na staveniště.   

3.4.8 Doprava autojeřábu 

Doprava autojeřábu bude realizována vlastním příjezdem na místo stavby.  

Hmotnost vozidla: 48,000t 

 

Tabulka 23: Parametry dopravy autojeřábu 

Nejvyšší povolené parametry podle vy-
hlášky č. 341/2014Sb. 

Parametry navržené přepravy 

HMOTNOST: 48,0t HMOTNOST: 48,0 

VÝŠKA: 4,0m VÝŠKA: 3,9m 

ŠÍŘKA: 2,55m ŠÍŘKA: 2,55m 

DÉLKA: 16,5m DÉLKA:  12,392m 

Závěr: Vozidlo autojeřábu vyhovuje parametrům a nejedná se tedy o nadměrnou přepravu. 

 

3.5 Stanovení potřeby strojů 

3.5.1 Odvoz zeminy ze staveniště 

Pro odvoz zeminy ze staveniště a efektivní využití pásového rypadla je nutné navrhnout 

správný počet sklápěčů pro odvoz zeminy, tak aby rypadlu vznikali minimální, nebo žádné 

prostoje a bylo plně využito.  

Doba pracovního cyklu rypadla (T1)= 40s, (T2)= 20s 

Objem lopaty rypadla (V)= 0,94m3  

Objem dopravované zeminy= 17,5m3 

Cesta na skládku= 23km Doba cesty=2 760s 
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Průměrná rychlost 30km/h 

Objemová hmotnost zeminy= 1,9t/m3 

Celkový objem těžené zeminy: 

Ornice= 853,2m3 

Zemina= 9162,45m3 

Sejmutí ornice: 

Teoretická výkonnost rypadla: 

Q= 3 600x (V/ T1)= 3 600x (0,94/ 40)= 84,6m3/h 

 

Pracovní výkonnost rypadla: 

Qp = Q x k1 x k2 x k3 x k4 x k5 

k1– koeficient časového využití stroje = 0,83 

k2– úhel otáčení = 1,08 

k3– koeficient plnění = 0,96 

k4– kvalita obsluhy = 1 

Qp = 84,6 x 0,83 x 1,08 x 0,96 x 1 = 72,8m3/h 

 

Určení doby nutné k naložení sklápěče: 

doba naložení= objem nakládané zeminy/ výkonnost rypadla= (17,5/ 72,8)x 3 600= =866s 

 

Určení délky pracovního cyklu sklápěče: 

Top = doba nakládání+ doba jízdy tam+ doba vykládání+ doba jízdy zpět = 

= 866s + 2 760s + 180s + 2 760s = 6 566s 

 

Stanovení výkonu sklápěče: 

Qop = 3600x (V / Top) = 3 600x (17,5 / 6 566)= 9,6m3/h 

 

Určení potřebného počtu sklápěčů: 

Pop = Qp / Qop = 72,8/ 9,6= 7,5 => Navrhuji 8 nákladních automobilů pro odvoz ornice. 

 

Počet jízd sklápěčů: 

X= (objem ornice/ objem jednoho odvozu)/ počet aut= (853,2/ 17,5)/ 8= 7 jízd 
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Počet kilometrů: 

Y= počet jízdx délka cestyx počet aut= 7x 23x 8= 1 288km 

 

Čas pro sejmutí ornice: 

T= 853,2/ 72,8= 11,72h => 2dny 

 

Odkopávky a hloubení stavební jámy: 

Teoretická výkonnost rypadla: 

Q= 3 600x (V/ T2)= 3 600x (0,94/ 20)= 169,2m3/h 

Pracovní výkonnost rypadla: 

Qp = Q x k1 x k2 x k3 x k4 x k5 

k1– koeficient časového využití stroje = 0,83 

k2– úhel otáčení = 1,08 

k3– koeficient plnění = 0,96 

k4– kvalita obsluhy = 1 

Qp = 169,2 x 0,83 x 1,08 x 0,96 x 1 = 145,6m3/h 

 

Určení doby nutné k naložení sklápěče: 

doba naložení= objem nakládané zeminy/ výkonnost rypadla= (17,5/ 145,6)x 3 600= 

=433s 

 

Určení délky pracovního cyklu sklápěče: 

Top = doba nakládání+ doba jízdy tam+ doba vykládání+ doba jízdy zpět = 

= 433s + 2 760s + 180s + 2 760s = 6 133s 

 

Stanovení výkonu sklápěče: 

Qop = 3600x (V / Top) = 3 600x (17,5 / 6 133)= 10,27m3/h 

 

Určení potřebného počtu sklápěčů: 

Pop = Qp / Qop = 145,6/ 10,27= 14,2 => Navrhuji 15 nákladních automobilů pro odvoz zeminy 

při odkopávání a při hloubení stavební jámy. Počet nákladních automobilů je příliš vysoký 

a snížením počtu sklápěčů bude neefektivně využito rypadlo. Bude provedena optimali-

zace. Nasazením menšího typu rypadla s menším objemem lopaty se sníží i počet potřeb-

ných sklápěčů. 
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Počet jízd sklápěčů: 

X= (objem zeminy/ objem jednoho odvozu)/ počet aut= (9162,45/ 17,5)/ 15= 35 jízd 

 

Počet kilometrů: 

Y= počet jízdx délka cestyx počet aut= 35x 23x 15= 12 075km 

 

Čas pro vytěžení stavební jámy: 

T= 9 162,45/ 145,6= 62,93h => 8dní 

 

 

3.5.2 Optimalizace počtu sklápěčů s ohledem na velikost rypadla 

Doba pracovního cyklu rypadla (T1)= 40s, (T2)= 20s 

Objem lopaty rypadla (V)= 0,4m3  

Objem dopravované zeminy= 17,5m3 

Cesta na skládku= 23km Doba cesty=2 760s 

Průměrná rychlost 30km/h 

Objemová hmotnost zeminy= 1,9t/m3 

Celkový objem těžené zeminy: 

Ornice= 853,2m3 

Zemina= 9162,45m3 

Sejmutí ornice: 

Teoretická výkonnost rypadla: 

Q= 3 600x (V/ T1)= 3 600x (0,4/ 40)= 36m3/h 

 

Pracovní výkonnost rypadla: 

Qp = Q x k1 x k2 x k3 x k4 x k5 

k1– koeficient časového využití stroje = 0,83 

k2– úhel otáčení = 1,08 

k3– koeficient plnění = 0,96 

k4– kvalita obsluhy = 1 

Qp = 36 x 0,83 x 1,08 x 0,96 x 1 = 31m3/h 

 

Určení doby nutné k naložení sklápěče: 
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doba naložení= objem nakládané zeminy/ výkonnost rypadla= (17,5/ 31)x 3 600= 2032s 

 

Určení délky pracovního cyklu sklápěče: 

Top = doba nakládání+ doba jízdy tam+ doba vykládání+ doba jízdy zpět = 

= 2032s + 2 760s + 180s + 2 760s = 7 732s 

 

Stanovení výkonu sklápěče: 

Qop = 3600x (V / Top) = 3 600x (17,5 / 7 732)= 8,15m3/h 

 

Určení potřebného počtu sklápěčů: 

Pop = Qp / Qop = 31/ 8,15= 3,8 => Navrhuji 4 nákladní automobily pro odvoz ornice. 

 

Počet jízd sklápěčů: 

X= (objem ornice/ objem jednoho odvozu)/ počet aut= (853,2/ 17,5)/ 4= 13 jízd 

 

Počet kilometrů: 

Y= počet jízdx délka cestyx počet aut= 13x 23x 4= 1 196km 

 

Čas pro sejmutí ornice: 

T= 853,2/ 31= 27,6h => 4dny 

 

Odkopávky a hloubení stavební jámy: 

Teoretická výkonnost rypadla: 

Q= 3 600x (V/ T2)= 3 600x (0,4/ 20)= 72m3/h 

Pracovní výkonnost rypadla: 

Qp = Q x k1 x k2 x k3 x k4 x k5 

k1– koeficient časového využití stroje = 0,83 

k2– úhel otáčení = 1,08 

k3– koeficient plnění = 0,96 

k4– kvalita obsluhy = 1 

Qp = 72 x 0,83 x 1,08 x 0,96 x 1 = 62m3/h 

 

Určení doby nutné k naložení sklápěče: 

doba naložení= objem nakládané zeminy/ výkonnost rypadla= (17,5/ 62)x 3 600= 1016s 
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Určení délky pracovního cyklu sklápěče: 

Top = doba nakládání+ doba jízdy tam+ doba vykládání+ doba jízdy zpět = 

= 1016s + 2 760s + 180s + 2 760s = 6 716s 

 

Stanovení výkonu sklápěče: 

Qop = 3600x (V / Top) = 3 600x (17,5 / 6 716)= 9,38m3/h 

 

 

 

Určení potřebného počtu sklápěčů: 

Pop = Qp / Qop = 62/ 9,38= 6,6 => Navrhuji 7 nákladních automobilů pro odvoz zeminy při 

odkopávání a při hloubení stavební jámy. Počet nákladních automobilů je cca poloviční a 

doba těžení zeminy se dvojnásobně prodloužila. Využití varianty po optimalizaci předsta-

vuje reálnější řešení dané situace. 

 

Počet jízd sklápěčů: 

X= (objem zeminy/ objem jednoho odvozu)/ počet aut= (9162,45/ 17,5)/ 7= 75jízd 

 

Počet kilometrů: 

Y= počet jízdx délka cestyx počet aut= 75x 23x 7= 12 075km 

 

Čas pro vytěžení stavební jámy: 

T= 9 162,45/ 62= 148h => 19dní 

 

3.5.3 Zásobování stavby čerstvým betonem 

Pro efektivní využití čerpadla betonové směsi při betonáži jednotlivých stropních desek, 

bude také nutné navrhnout počet autodomíchávačů. Návrh autodomíchávačů je klíčový 

proto, aby nevznikali prostoje autočerpadla a neprodlužovala se zbytečně doba betonáže 

z důvodu poddimenzované dopravy. 

Doba vyprázdnění (zpracování) mixu (8m3): T1 24min.= 1440s => Qs= 20m3/h 

Opláchnutí mixu: 600s 

Objem ukládaného betonu strop ZD (hlavní část): 218m3 

Délka cesty betonárna– stavba: 3km Doba trvání: 540s 

Průměrná rychlost: 20km/h 
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Objem autodomíchávače: 8m3 

Kapacita betonárny 130m3/h 

Objem mísící jednotky 3m3 Doba jednoho cyklu: 84s 

Doprava betonu při betonáži vodorovných konstrukcí: 

Doba přípravy jednoho mixu: 

Tm= (doba jednoho cyklu/ objem mísící jednotky)x objem mixu= (84/3)x 8= 224s 

 

Doba jednoho pracovního cyklu autodomíchavače: 

Tc= doba míchání+ doba cesty na stavbu+ doba zpracování mixu+ doba opláchnutí+ doba 

cesty zpět= 

= 224+ 540+ 1440+ 600+ 540= 3 344s 

 

Stanovení výkonu autodomíchavače: 

Qm= 3600x (V/ Tc)= 3600x (8/ 3 344)= 8,62m3/h 

 

Určení počtu mixů pro dopravu betonu n stavbu: 

Pm= Qm/ Qs= 20/ 8,62= 2,4 => Navrhuji 3 autodomíchávače pro zásobování stavby beto-

nem při betonáži vodorovných konstrukcí. 

 

Počet jízd autodomíchavačů: 

X= (objem betonu/ objem jednoho odvozu)/ počet aut= (218/ 8)/ 3= 10 jízd 

 

Počet kilometrů: 

Y= počet jízdx délka cestyx počet aut= 10x 3x 3= 90km 

 

Doprava betonu při betonáži svislých konstrukcí: 

Doba plnění badie 1m3: 120s 

Doba manipulace bádie jeřábem 1 cesta: 240s 

Doba vyprázdnění badie: 60s 

 

Doba vyprázdnění (zpracování) mixu (8m3): 

T2=  (120+240+ 60+ 240)* 8= 5 280s => Qs= 5,46m3/h 

 

Doba přípravy jednoho mixu: 
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Tm= (doba jednoho cyklu/ objem mísící jednotky)x objem mixu= (84/3)x 8= 224s 

 

Doba jednoho pracovního cyklu autodomíchavače: 

Tc= doba míchání+ doba cesty na stavbu+ doba zpracování mixu+ doba opláchnutí+ doba 

cesty zpět= 

= 224+ 540+ 1440+ 600+ 540= 3 344s 

 

Stanovení výkonu autodomíchavače: 

Qm= 3600x (V/ Tc)= 3600x (8/ 3 344)= 8,62m3/h 

 

Určení počtu mixů pro dopravu betonu n stavbu: 

Pm= Qs/ Qm= 5,46/ 8,62= 0,8 => Navrhuji 2 autodomíchávače pro zásobování stavby be-

tonem při betonáži svislých monolitických konstrukcí. 

 

Počet jízd autodomíchačů: 

X= (objem betonu/ objem jednoho odvozu)/ počet aut= (213/ 8)/ 2=14 jízd 

 

Počet kilometrů: 

Y= počet jízdx délka cestyx počet aut= 14x 3x 2= 84km 
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3.6 Posouzení tras pro dopravu hl. stavebních strojů a 

materiálu 

3.6.1 Trasa pro odvoz zeminy A 

Zemina vytěžená ze stavební jámy a sejmutá ornice z plochy staveniště bude odvážena 

na deponii v Radotíně. Trasa odvozu zeminy je dlouhá 23km. Délka trasy ovlivnila přede-

vším návrh počtu nákladních automobilů. Pro efektivní využití pásového rypadla bylo na-

vrženo 15 sklápěčů na odvoz. Sklápěče nijak nepřevyšují parametry pro nadměrnou do-

pravu, odvoz zeminy by měl být po navržené trase bezproblémový.  

 

 

Tabulka 24: Zájmové body trasa A 

Ozn. Začátek trasy 
Konec 
trasy 

Č. 
bodu  

Popis bodů 
Posuzo-
vaný roz-
měr 

Posou-
zení 

A 
Praha, Služská-> Praha 
Radotín 

1 
Nájezd z ulice Zenklova 
na ulici V Holešovičkách 

R= 60m OK 

2 Tunel Bubeneč V= 4,6m OK 

3 Brusnický tunel V= 4,6m OK 

4 
Nosnost mostu mezi tu-
nely 

m>48t OK 

Obrázek 6: Trasa A 



74 

 

5 Tunel mrázovka V=4,6m OK 

6 Zlíchovský tunel V=4,5m OK 

7 Nosnost mostu  m>48t OK 

8 
Snížený podjezd v pra-
vém pruhu => Přejet do 
levého pruhu 

3,3m OK 

 

3.6.2 Trasa pro dopravu bednění B 

Doprava bednění na staveniště bude probírat na valníkovém nákladním automobilu s hyd-

raulickou rukou. Délka trasy ze skladu firmy DOKA je cca 7,3km. Jedná se o se o stan-

dartní nákladní automobil, na trase nejsou očekávány žádné body, které by stěžovali prů-

jezd.  

 

Tabulka 25: Zájmové body trasa B 

Ozn. Začátek trasy 
Konec 
trasy 

Č. 
bodu  

Popis bodů 
Posuzo-
vaný roz-
měr 

Posou-
zení 

B 
Praha, Čakovice-> Praha, 
Služská 

1 
Kruhový objezd ul. Koste-
lecká 

R= 16m OK 

2 
Odbočení vpravo z ul. Ko-
telecká na ul. Cínovecká 

R= 22m OK 

Obrázek 7: Trasa B 
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3 
Odbočení v pravo z ul. Li-
berecká na ul. Rochlická 
a dále na ul. Vysočanská 

R=15-25 
m 

OK 

4 
SAMOSTATNÉ POSOU-
ZENÍ  

  

 

3.6.3 Trasa pro dopravu hutního materiálu C 

Hutní materiál bude dopravován ze skladů firmy Ferona po trase dlouhé cca 9,6km. Beto-

nářská ocel se bude dopravovat na nákladním automobilu typu valník s hydraulickou ru-

kou. Ocelové profily HEB tvořící zápory pažení stavební jámy budou dopravovány na ná-

věsu s tahačem. Oba druhy dopravy nepřevyšují parametry pro nadrozměrnou dopravu. 

Nejsou tedy očekávány žádné komplikace. 

Tabulka 26: Zájmové body trasa C 

Ozn. Začátek trasy 
Konec 
trasy 

Č. 
bodu  

Popis bodů 
Posuzo-
vaný roz-
měr 

Posou-
zení 

C 
Praha, Malešice-> Praha, 
Služská 

1 

Odbočení vlevo z ul. Poly-
grafická na ul. Sázečská 
dále vpravo na ul. Černo-
kostelecká 

R= 15-
20m 

OK 

2 
Odbočení vpravo z ul. 
Černokostelecká na ul 
Dřevčická 

R= 16m OK 

3 Podjezd pod mostem V= 4,0m OK 

Obrázek 8: Trasa C 
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Poloměr zatáčky R=25m 

4 
Odbočení vlevo z ulice 
Pod Táborem na ul. Čes-
kobrodská 

R= 35m OK 

5 
Podjezd pod železničním 
mostem mostem  

V=4,6m OK 

6 
Podjezd pod železničním 
mostem mostem 

V=4,8m OK 

7 

Odbočení vlevo z ul. 
Vosmíkových na náměstí 
Na Stráži a dále vpravo 
na ul.Zenklova 

R= 15m OK 

8 
SAMOSTATNÉ POSOU-
ZENÍ 

  

 

3.6.4 Trasa pro dopravu věžového jeřábu D 

Věžový jeřáb se bude dopravovat na místo stavby z areálu firmy Kranimex na jízdní sou-

pravě tahače s návěsem. Délka trasy je přibližně 10km. Doprava by měla proběhnou bez 

komplikací neboť je doprava jeřábu vyřešena jízdní soupravou která nepřekračuje kritéria 

pro nadrozměrnou dopravu. 

 

Obrázek 9: Trasa D 
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Tabulka 27: Zájmové body trasa D 

 

Následující zájmové body jsou shodné s trasou pro dopravu hutního materiálu liší se 

pouze v číslování.  

3.6.5 Trasa pro zásobování ze stavebnin E 

Doprava materiálu ze stavebnin Smola bude probíhat pravděpodobně nákladním automo-

bilem typu valník s hydraulickou rukou. Délka trasy je cca 1,9km. Předpokládá se odtud 

doprava drobného ostatního materiálu jako je například řezivo a drobný stavební materiál. 

U této trasy se nepředpokládají žádné komplikace. 

 

 

 

Ozn. Začátek trasy 
Konec 
trasy 

Č. 
bodu  

Popis bodů 
Posuzo-
vaný roz-
měr 

Posou-
zení 

A 
Praha, Malešice-> Praha, 
Služská 

1 

Odbočení z ul. Nedokon-
čená na ul. Objízdná 

Podjezd pod žel. mostem 

R= 35 

V=4,2m 
OK 

2 
Nosnost mostu na ul. 
Českobrodská 

m> 48t OK 

Obrázek 10: Trasa E 
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Tabulka 28: Zájmové body trasa E 

Ozn. Začátek trasy 
Konec 
trasy 

Č. 
bodu  

Popis bodů 
Posuzo-
vaný roz-
měr 

Posou-
zení 

E 
Praha, Čimice-> Praha, 
Služská 

1 
Odbočení vpravo z ul. 
K Ládví na ul. Ústecká 

R= 18m OK 

2 
SAMOSTATNÉ POSOU-
ZENÍ 

  

3 
SAMOSTATNÉ POSOU-
ZENÍ 

  

3.6.6 Trasa pro dopravu betonu z betonárky F 

Doprava betonové směsi bude probíhat po trase dlouhé cca 2,3km autodomíchávačem o 

objemu 8m3 z nedaleké betonárky. Betonárna disponuje také domíchávači o objemu 5m3, 

tyto domíchávače budou použity pouze v případě kdy, se bude jednat o menší množství 

dodávaného betonu. Trasu pro dopravu betonové směsi posuzuji na větší z autodomíchá-

vačů. Na zvolené trase nejsou očekávány žádné komplikace. 

 

 

Tabulka 29: Zájmové body trasa F 

Ozn. Začátek trasy 
Konec 
trasy 

Č. 
bodu  

Popis bodů 
Posuzo-
vaný roz-
měr 

Posou-
zení 

Obrázek 11: Trasa F 
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F 
Praha, Troja-> Praha, 
Služská 

1 
Odbočení vpravo z ul. Po-
vltavská na ul. Pod Lisem 

R= 16m OK 

2 
SAMOSTATNÉ POSOU-
ZENÍ 

  

3 
SAMOSTATNÉ POSOU-
ZENÍ 

  

 

3.6.7 Trasa pro dopravu pilotovací soupravy G 

Doprava pilotovací soupravy na staveniště bude probíhat z areálu firmy Zakládání staveb 

vzdáleném od staveniště zhruba 17,5km. Tato trasa vyžaduje zvýšenou pozornost, neboť 

u přepravy pilotovací soupravy se jedná o přepravu nadrozměrného nákladu. Rozměry 

soupravy s nákladem byli již výše stanoveny na 4,29m výšky, 3,5m šířky a 21,5m délky. 

Hmotnost celková jízdní soupravy a nákladu je 76,269t. Pro dopravu pilotovací soupravy 

byla záměrně trasa zvolena po hlavních komunikacích s předpokladem lepší průjezdnosti 

kritických bodů. Na trase bylo přesto vytipováno 11 kritických bodů, které je nutné posou-

dit. Přepravu bude zajišťovat specializovaná firma. Přeprava pilotovací soupravy proběhne 

pravděpodobně v čase od 22:00 do 06:00 

 

Obrázek 12: Trasa G 
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Tabulka 30: Zájmové body trasa G 

 

Jednotlivé posuzované kritické body trasy jsou doplněny fotodokumentací. Obrázky jsou 

doplněny také popisky například velikostí oblouků při odbočování, nebo v případě pod-

jezdů je vyobrazen ten daný podjezd s příslušným dopravním značením. 

 

 

 

Ozn. Začátek trasy 
Konec 
trasy 

Č. 
bodu  

Popis bodů 
Posuzo-
vaný roz-
měr 

Posou-
zení 

G 
Praha, Kunratice-> Praha, 
Služská 

1 

Odbočení vpravo na ul. 
Dobronická a dále kru-
hový objezd na ul. Vídeň-
ská 

R= 18m 

R= 19m 
OK 

2 
Podjezd žel. mostu na ul. 
Vídeňská 

V= 4,4m OK 

3 
Odbočení vlevo z ul. Mi-
chelská na ul. Vyskočilova 

R= 45m OK 

4 

Podjezd lávky pro pěší na 
ul. 5.května 

Nosnost Nuselského 
mostu 

V> 5m 

M> 80t 
OK 

5 
Silniční most na ulici 
Wilsonova 

M> 80t OK 

6 Nosnost Hlávkův most  M> 80t OK 

7 
Odbočení vpravo z Hláv-
kův most na ul. nábřeží 
Kapitána Jaroše 

R= 50m OK 

8 
Odbočení vlevo z ul. Bu-
benské nábřeží na ul. Ar-
gentinská 

R= 38m OK 

9 
Podjezd mostu přes ul. 
Argentinská most ul. Vr-
benského a žel. most 

V> 5m OK 

10 

Nosnost motu Barikád-
níků 

Sjezd z mostu na ul. Nová 
Povltavská 

M>50t 

R= 45m 

R= 50m 

OK 

11 
SAMOSTATNÉ POSOU-
ZENÍ 

  



81 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Zájmový bod G1 

Obrázek 14: Zájmový bod G2 
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Obrázek 15: Zájmový bod G3 

Obrázek 16: Zájmový bod G4 
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Obrázek 17: Zájmový bod G5 

Obrázek 18: Zájmový bod G6 
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Obrázek 19: Zájmový bod G7 

Obrázek 20: Zájmový bod G8 
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Obrázek 21: Zájmový bod G9 
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3.6.8 Trasa pro dopravu pásového rypadla H 

Pasové rypadlo bude dopravováno z areálu firmy Kuhn– Bohemia a.s. vzdáleném 25km 

od staveniště. Doprava pásového rypadla není klasifikována jako nadrozměrná. Z toho 

důvodu nemusí být věnována dopravě pásového rypadla taková pozornost. Trasa pro do-

pravu pásového rypadla je od sjezdu z ulice Vyskočilova na ulici 5. května naplánována 

stejně jako trasa pro dopravu pilotovací soupravy. V této kapitole bude posouzena pouze 

trasa od areálu firmy po ulici 5. května.  

 

 

Tabulka 31: Zájmové body trasa H 

Ozn. Začátek trasy 
Konec 
trasy 

Č. 
bodu  

Popis bodů 
Posuzo-
vaný roz-
měr 

Posou-
zení 

H 
Praha, Čestlice-> Praha, 
Služská 

1 

Odbočení vpravo na ul. 
Čestlická 

Kruhový objezd na ul. 
Čestlická 

Nájezd na silnici E55 

R= 15m 

R= 16m  

R= 27m 

OK 

 

 

 

 

Obrázek 22: Trasa H 
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3.6.9 Trasa pro dopravu automobilového jeřábu CH 

Doprava automobilového jeřábu na staveniště je klíčová pro montáž věžového jeřábu a 

zřízení a demontáž stavebních buňek. Automobilový jeřáb bude dopraven po vlastní ose 

z areálu firmy Hanyš v obci Radonice vzdálené od staveniště cca 16,1 km. Samotný je-

řáb svými rozměry nijak nepřevyšuje parametry standartní dopravy, a proto bude navr-

žená trasa posouzena pouze vybranými kritickými body v tabulce. 

 

Tabulka 32: Zájmové body trasa CH 

 

 

Ozn. Začátek trasy 
Konec 
trasy 

Č. 
bodu  

Popis bodů 
Posuzo-
vaný roz-
měr 

Posou-
zení 

CH 
Praha, Radonice-> Praha, 
Služská 

1 
Nájezd z ul. Počerncká na 
ul. Novopacká 

R= 20-
57m 

OK 

2 

Mimoúrovňové křížení ko-
munikací (podjezd) 

Odbočení vpravo z ul. 
Kbelská na ul. Cínovecká 

V>5m 

R= 42m 
OK 

3 

Odbočení vpravo z ul. Li-
berecká na ul. Rochlická 
a dále vpravo na ul. Vyso-
čanská 

R= 22m 

R= 33m 
OK 

4 
SAMOSTATNÉ POSOU-
ZENÍ  

  

Obrázek 23: Trasa CH 
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3.7 Dopravní situace v blízkosti staveniště 

Pro vjezd na staveniště bude sloužit ulice Služská, která ke staveništi přiléhá na východní 

straně. Ulice služská je slepá, obousměrná ulice. Doprava v této ulici je tedy omezena 

pouze na automobily obyvatel přilehlých bytových domů. Aby nedošlo k omezení dopravní 

obslužnosti bytového domu 11/2 a navazujících, bylo umístění věžového jeřábu navrženo 

tak, aby byl umožněn průjezd kolem základní patky jeřábu. Průjezd mezi Základovou pat-

kou a protějším plotem je zhruba 6m. Tato vzdálenost by měla být dostatečná pro kyva-

dlové projíždění vozidel. Kolem základové paty jeřábu bude v těsné blízkosti umístěno 

staveništní oplocení. Prvky oplocení vyčnívající do zúženého průjezdu budou opatřeny 

reflexními samolepícími pásky, nebo alespoň nastříkány značkovacím sprejem, tak aby 

se zvýšila jejich viditelnost a nedocházelo v tomto místě k nehodám. 

 

3.8 Posouzení dopravy v blízkém okolí stavby 

V příloze B.4 DOPRAVNÍ SITUACE V OKOLÍ je zakreslena dopravní situace kolem sta-

veniště. Do mapy jsou vyznačené možné trasy příjezdu, poloměry odboček a průjezdné 

šířky.   
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4 NÁVRH A POSOUZENÍ ZVEDACÍHO MECHA-

NISMU 

4.1 Návrh mechanismu 

4.1.1 Předpoklad zvedacího mechanismu 

Výběr zvedacího mechanismu ovlivnilo na této stavbě několik faktorů. Prvním z nich bylo 

rozhodnutí se mezi automobilovým nebo věžovým jeřábem. Druhým aspektem pro volbu 

zvedacího mechanismu bylo jeho umístění a počet jeřábů, který budou stavbu obsluhovat. 

Vzhledem k prostorovému řešení stavby a umístění stavby na pozemku se nabízí umístit 

jeřáb blízko těžišti tvaru L. Toto místo je ideální vzhledem k obslužnosti celého půdorysu, 

montáž jeřábu je na tomto místě také možná, ale demontáž jeřábu by byla značně ztížená. 

Jediný prostor, kde umístit jeřáb je podél ulice Služská.  

Volba, jestli věžový nebo automobilový jeřáb, dopadla jednoznačně pro věžový jeřáb 

s horní otočí. Pokud bychom uvažovali o automobilovém jeřábu, musel by být v okolí pro-

stor pro zapatkování jeřábu. Prostor dostupný kolem stavby je omezený na šířku 8-10m, 

s touto šířkou pro patky jeřábu byl výběr značně omezen na jeřáby s nižší nosností nebo 

kratším ramenem. Dalším aspektem pro výběr jeřábu byla výška hlavní části budovy. 

V momentě, kdy by stavba dosáhla určitého podlaží (určité výšky), omezila by se půdo-

rysná obslužnost stavby, kdy bychom byli limitováni výškou vystavěné budovy a sklonem 

jeřábového ramene. Je tedy navržen jeden věžový jeřáb Liebherr 280 EC-H s vodorovným 

dosahem 65m a nosností na konci výložníku 3,5t. 

 

4.1.2 Stanovení minimální výšky háku 

Minimální potřebná výška háku se stanovuje především pro nadzemní část stavby, která 

je zakončena plochou střechou. V nadstřešní části jsou umístěny některé části provozních 

zařízení například strojovna vzduchotechniky a dojezd výtahu. Je nutné výšku věžového 

jeřábu počítat od nejvyššího bodu budovy. Nejvyšší bod budovy je akustická stěna s výš-

kou+23,400 nad projektovou kótu 0,000. 

Výpočet: 

H= h1 + h2 + h3 + h4 (m) 
H= 23,4+ 2+ 1,7+3= 30,1m (313,65m n.m.) 
 
H = potřebná výška háku jeřábu 
h1= nejvyšší poloha pro umístění prvku 23,4m 
h2= manipulační výška 2m 
h3 = výška přemísťovaného břemene 1,7m 
h4 = výška závěsu háku jeřábu 3m 
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4.1.3 Umístění věžového jeřábu na staveništi 

Umístění věžového jeřábu je ovlivněno umístěním stavby na pozemku, členitostí stavby 
a možnostmi montáže, a hlavně demontáže věžového jeřábu. S přihlédnutím k těmto 
skutečnostem bylo zvoleno místo u východní stěny objektu ve vzdálenosti cca 2m od fa-
sády. Bylo zohledněna také možnost dopravní obsluhy objektu 11/2, kde byl ponechán 
pruh pro průjezd vozidel mezi pevnými překážkami cca 6m. Pata věžového jeřábu zasa-
huje na pozemek Hlavního města Prahy. Bude nutné zařídit po dobu přítomnosti věžo-
vého jeřábu na staveništi zábor pozemku. V příloze B.17 je vyplněná žádost o zábor. 

 
 

4.1.4 Posouzení únosnosti věžového jeřábu 

Nejtěžší břemeno 

Jako nejtěžší břemeno přemisťované věžovým jeřábem je vytažení pásového rypadla ze 

stavební jámy. Pásové rypadlo má provozní hmotnost 11,885t. 

M1=11,885t 

 

Nejvzdálenější břemeno 

Jako nejvzdálenější břemeno bude uvažováno s částmi jednostranného rámového bed-

nění (bednění stěn 2.PP a 1.PP) a bádií pro betonáž stěn. Bádie (1m3) pro betonáž 

s plošinou pro 1 osobu má vlastní hmotnost 610kg, nosnost bádie 2 400kg, hmotnost 

přepravované osoby 120kg. 

M2= 0,61+ 2,4+ 0,12= 3,13t 

Obrázek 24: Umístění věžového jeřábu 
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Nejbližší břemeno  

Jako nejbližší břemeno můžeme uvažovat skládání jakéhokoli materiálu dovezeného na 

stavbu. Například rámové bednění nebo paletu zdících prvků. U rámového bednění je 

předepsaná maximální hmotnost přepravovaného balíku bednících rámů max. 2000kg 

Paleta zdících prvků 1490kg.  

M3= 2,000t 

Kritické břemeno 

Kritické břemeno nesplňuje popis z žádného výše uvedených kritérií. Jedná se o bře-

meno výklopného kontejneru se zeminou, pomocí kterého bude odtěžen sjezd do sta-

vební jámy. Vzdálenost tohoto břemene je přibližně 45m, objem kontejneru je 2m3. 

Hmotnost kontejneru= 540kg, hmotnost zeminy= 2*1 900= 3 800kg. 

M4= 3,8+ 0,54= 4,34t 

 

Zátěžová křivka věžového jeřábu 

 

 

 

Obrázek 25: Zátěžová křivka věžového jeřábu 
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Vyhodnocení 

Věžový jeřáb Liebherr 280 EC-H svou únosností a dosahem výložníku vyhovuje potře-

bám dané stavby. Vytypovaná břemena, jsou všechny vyhodnoceny jako vyhovující, to 

ale neznamená, že na stavbě nemůže nastat situace, kdy bude potřebné zvláštní posou-

zení. Pro tyto případy bude křivka únosnosti dostupná v buňce stavbyvedoucího. 

 

    



94 

 

 

 
 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 

 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ  

STAVEB 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

 

 

5. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR  

Bc. Marek Bartoň 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR  

Ing. BORIS BIELY 

BRNO 2020  



95 

 

5 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ 

5.1 Popis práce strojů 

5.1.1 Stroje pro zemní práce a pilotáž 

Zemní práce budou započaty sejmutím ornice v celé ploše staveniště o mocnosti 30cm. 

Sejmutí ornice provede pásové rypadlo KOMATSU PC118MR-8 a odvoz ornice budou 

provádět čtyři jednostranné sklápěče TATRA T158-8P6R44.231. Na sejmutí ornice bude 

navazovat provádění 1. etapy pilotáže (piloty 620- 1200mm) pilotovací soupravou BAUER 

BG 18 H, zároveň s pilotáží bude probíhat svahovaná odkopávka na 1. úroveň stavební 

jámy. Tato první úroveň bude vrtací úroveň pro zhotovení vrtů a zabetonování zápor HEB 

pro záporové pažení stavební jámy a také z této úrovně bude probíhat 2. etapa pilotáže, 

tedy piloty navržené po obvodu stavební jámy. Vrty pro záporové pažení stavební jámy 

bude zajišťovat vrtačka KLEMM KR806. Nakládání zeminy z vrtu zajistí traktorbagr Ko-

matsu WB93R-5. Osazování zápor do vrtů bude pravděpodobně zajišťovat automobilový 

jeřáb PRAGA V3S AD 080 s výškou zdvihu 13,5m (nejdelší zápora je dlouhá 9,5m). Beto-

náž osazených zápor proběhne shozem tak, aby byly dodrženy zásady ukládání betonu 

hlavně maximální výška 1,5m. Beton na stavbu bude dovážet autodomíchávač SCHWING 

STETTER C3 AM 8 LL. Objem autodomíchávače je 8m3. Následující činností v časovém 

harmonogramu je vytěžení a postupné pažení stavební jámy. Výkop bude proveden ve 

dvou až třech záběrech opět pásovým rypadlem KOMATSU PC118MR-8 a odvoz budou 

zajišťovat sklápěče TATRA T158-8P6R44.231. Postupně s hloubením stavební jámy se 

bude zřizovat i sjezd do jámy, studny pro čerpání podzemní vody a dále bude prováděno 

také pažení se zemními kotvami dle projektu. Dočišťování výkopu kolem zápor a hloubení 

rýh pro svodné potrubí bude zajišťovat traktorbagr Komatsu WB93R-5. Po vytěžení sta-

vební jámy bude následovat 3. etapa pilotáže na dně stavební jámy, opět vrtací soupravou 

BAUER BG 18 H a betonáž zajistí autodomíchávače SCHWING STETTER C3 AM 8 LL. 

Po zhotovení pilot na dně stavební jámy, bude odtěžen sjezd do stavební jámy a provede 

se betonáž podkladního betonu.  

 

5.1.2 Stroje pro hrubou stavbu 

Hrubá stavba naváže na zemní práce vybetonováním podkladního betonu, základové 

desky a svislých a vodorovných nosných konstrukcí každého podlaží. Zásobování pracov-

níků materiálem ve stavební jámě bude provádět věžový jeřáb s horní otočí Liebherr 280 

EC-H. Další činnosti kromě přesunu materiálu, kde bude použit jeřáb budou zhotovení 

jednostranného bednění stěn 2.PP a 1.PP, ale i zhotovení oboustranného bednění stěn, 

a za pomoci bádie na beton bude provedena věžovým jeřábem i betonáž veškerých mo-

nolitických stěn. Vodorovné konstrukce budou betonované pomocí autočerpadla 

SCHWING STETTER S 36 X. Dopravu betonu budou zajišťovat autodomíchávače 

SCHWING STETTER C3 AM 8 LL.  

https://www.zakladani.cz/images/strojni-park/02_a_maloprofil-klemm_KR806.jpg
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5.1.3 Stroje pro dokončovací práce 

Po skončení hlavní stavební výroby, respektive hrubé stavby, tj. monolitických konstrukcí, 

nastoupí práce PSV a montážní práce. Pro tyto práce pravděpodobně nebude nutný ani 

věžový jeřáb. Po dokončení souvrství ploché střechy bude věžový jeřáb demontován a 

odvezen. Hlavními stroji pro dokončovací práce bude určitě nákladoosobní stavební výtah 

Typ: NOV 1000. Nosnost výtahu je 1000kg a rozměry klece jsou 3,0x 1,3x 2,6m. výtah 

bude sloužit pro dopravu materiálu do jednotlivých pater přes okenní otvory, kde se vyne-

chají parapety, aby bylo možné vystupovat z výtahu a přesouvat tak materiál. Tam kde 

podlaží ustupují směrem do půdorysu objektu bude zřízena provizorní lávka, která bude 

sloužit jako spojovací můstek s podlahou výtahu a stropní konstrukcí v daném podlaží. 

Lávka bude zavětrována a opatřena v každém podlaží zábradlím a patní zarážkou. Dalším 

zařízením přítomném na stavbě po dobu dokončovacích prací bude silo o objemu 12,5m3 

na suché maltové směsi, v návaznosti na silo bude dopravník suché maltové směsi a omí-

tačka. Pro fasádní práce bude na staveništi postaveno lešení, dále bude při dokončova-

cích pracích za potřebí různé druhy především ručního nářadí.  

 

5.2 Stroje pro jednotlivé technologické etapy a jejich po-

souzení  

5.2.1 Stroje pro zemní práce a pilotáž 

 

Tabulka 33: Parametry rypadlo 

 

 

 

Pásové rypadlo KOMATSU PC118MR-8 

Technické parametry: Náhled: 

Objem lopaty: 0,4m3 

 

Max. hloubkový dosah: 4,45m 

Max. výškový dosah: 6,59m (5,37m) 

Provozní hmotnost: 11,885t 

Rypná síla lopaty: 46N 

Provozní výkonnost: 31- 62m3/h 

Druh práce: 
Sejmutí ornice, odkopávání na pilotovací úroveň, těžba 
stavební jámy. 

Doba nasazení stroje: Březen, duben 2020 
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Doplňující informace ke stroji: 

Obrázek 27: Dosahy rypadla 

Obrázek 26: Tabulka parametrů výložníku 



98 

 

Tabulka 34: Parametry nákladní automobil Tatra 

Doplňující informace ke stroji: 

V kapitole 3.5 byl určen počet sklápěčů pro odvoz zeminy ze staveniště.  

 

Nákladní automobil  TATRA T158-8P6R44.231 

Technické parametry: Náhled: 

Objem korby: 18m3 

 

Max. zatížení: 33,1t 

Šířka: 2,5m 

Délka: 8,85m 

Provozní hmotnost: 16,9t 

Provozní výkonnost: 8,2- 9,4m3/h 

Druh práce: Odvoz zeminy na skládku, návoz recyklátu pod panely 

Doba nasazení stroje: Březen, duben 2020 

Obrázek 28: Doplňující parametry Tatra 
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Tabulka 35: Parametry pilotovací souprava- Bauer 

 

Doplňující informace ke stroji: 

Vrtací souprava BAUER BG 18 H 

Technické parametry: Náhled: 

Max. průměr vrtu 1500mm 

 

Max. hloubkový dosah 25m 

Šířka: 3,2m 

Délka: 18,21m 

Provozní hmotnost: 52t 

Hlučnost: 112dB 

Druh práce: Vrtání pilot 

Doba nasazení stroje: Březen, duben, květen 2020 

Obrázek 29: Schéma pilotovací soupravy přepravní/ pracovní pozice 
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Tabulka 36: Parametry vrtací souprava- Klemm 

 

Doplňující informace ke stroji: 

 

Vrtací souprava KLEMM KR806 

Technické parametry: Náhled: 

Max. průměr vrtu 350mm 

 

Max. hloubkový dosah 7300mm 

Šířka: 2700mm 

Délka: 8900mm 

Provozní hmotnost: 19,5t 

Hlučnost: 98dB 

Druh práce: Vrty pro osazení zápor, vrt pro zemní kotvy 

Doba nasazení stroje: Březen, duben 2020 

Obrázek 30: Schéma pilotovací soupravy přepravní/ pracovní 

https://www.zakladani.cz/images/strojni-park/02_a_maloprofil-klemm_KR806.jpg
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Tabulka 37: Parametry rypadlo- nakladač 

Doplňující informace ke stroji: 

Rypadlo- nakladač  Komatsu WB93R-5 

Technické parametry: Náhled: 

Objem lopaty: 1,03m3 

 

Max. hloubkový dosah: 4,25m 

Max. výškový dosah: 6,4m (3,7m) 

Provozní hmotnost: 8,07t 

Rypná síla lopaty: 60N 

Provozní výkonnost: 30m3/h 

Druh práce: Převážení materiálu, rýhy pro základové pasy 1.NP 

Doba nasazení stroje: Březen, duben, květen 2020 

Obrázek 31: Doplňující parametry rypadlo- nakladač 
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Tabulka 38: Parametry autojeřáb 

Doplňující informace ke stroji: 

Jeřáb Praga V3S AD 080 

Technické parametry: Náhled: 

Výška zdvihu: 13,5m 

 

Max nosnost: 8t 

Podjezdová výška: 3,3m 

Šířka: 2,5m 

Šířka zapatkování: 5m 

Max. rychlost: 60km/h 

Druh práce: Umísťování zápor do vrtů. 

Doba nasazení stroje: Březen, duben 2020 

Obrázek 32: Doplňující informace autojeřáb Praga 
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5.2.2 Stroje pro hrubou stavbu 

Tabulka 39: Parametry autodomíchávač 

Doplňující informace ke stroji: 

 

Autodomíchávač  Schwing Stetter C3 AM 8 C 

Technické parametry: Náhled: 

Objem bubnu: 8m3 

 

Hmotnost nástavby: 3,37t 

Celková hmotnost: 33,3t 

Průjezdná výška: 3,6m 

Stupeň plnění: 56,7% 

Geometr. objem 14,12m3 

Druh práce: Doprava betonu z betonárny na staveniště 

Doba nasazení stroje: Březen 2020- květen 2021 

Obrázek 33: Doplňující informace autodomíchávač 

Obrázek 34: Schéma nástavby autodomíchávač 
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Tabulka 40: Parametry autočerpadlo 

 

Doplňující informace ke stroji:  

Autočerpadlo SCHWING STETTER S 36 X 

Technické parametry: Náhled: 

Vertikální dosah: 35,2m  

Horizontální dosah: 31,25m 

Průměr dopravního potrubí: DN 125 

Zapatkování vpředu: 6,21m 

Zapatkování vzadu: 5,7m 

Délka koncové hadice 3,5m 

Druh práce: 
Doprava betonu na místo uložení (vodorovné nosné kon-
strukce) 

Doba nasazení stroje: Březen 2020– květen 2021 

Obrázek 35: Doplňující informace automobilové čerpadlo 
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Tabulka 41: Parametry věžový jeřáb 

 

Doplňující informace ke stroji: 

 

 

Věžový jeřáb Liebherr 280 EC-H 

Technické parametry: Náhled: 

Výška výložníku jeřábu: 30,1m 

 

Horizontální dosah: 65m 

Příkon jeřábu: 65kW 

Půd. rozměry základny: 6,0x 6,0m 

Půd. rozměry věže 2,3x 2,3m 

Rozměry největšího 
prvku: 

Kabina: 5,49x 
2,74x 2,68m 
(10,2t) 

Druh práce: 
Přeprava a manipulace s materiálem během hrubé stavby 
(bednění stěn, betonáž, skládání materiálu) 

Doba nasazení stroje: květen 2020– květen 2021 

Obrázek 36: Doplňující informace věžový jeřáb 
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5.2.3 Stroje pro dokončovací práce 

Tabulka 42: Parametry nákladoosovní výtah 

 

Tabulka 43: Parametry silo na suché směsi 

  

Nákldoosobní výtah NOV 1000 

Technické parametry: Náhled: 

Nosnost: 1,0t  

Jmenovité napětí: 400V 

Jmenovitý příkon: 16,5kW 

Kotvení: Každých 4-7m 

Rozměry klece 
3,0x 1,3x 2,6m 
(dveře v.1,9m) 

Rozměry přepravní: 
3,4x 2,4x 3,1m 
(2,1t) 

Druh práce: 
Přeprava a manipulace s materiálem během vnitřních do-
končovacích prací. 

Doba nasazení stroje: květen 2021– červenec 2022 

Silo na suchou maltovou směs  

Technické parametry: Náhled: 

Hmotnost: cca 15t  

Objem: 12,5t 

Půdorysné rozměry: 3x 3m 

  

  

  

Druh práce: Skladování suché maltové směsi. 

Doba nasazení stroje: prosinec 2021- únor 2022 
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Tabulka 44: Parametry silomat 

 

 

 

Tabulka 45 Parametry omítačka 

 

 

  

Silomat PFT E140 Trans Plus přenosný 

Technické parametry: Náhled: 

Hmotnost: 286kg  

 

Dopravní vzdálenost: 140m 

Dopravované množství: 20kg/min 

Objem zásobníku: 55l 

Jmenovité napětí: 400V 

  

Druh práce: 
Doprava suché maltové směsi k místu zpracování v omí-
tačce. 

Doba nasazení stroje: prosinec 2021– únor 2022 

Omítačka M-TEC M6 

Technické parametry: Náhled: 

Hmotnost: 225kg  

 

Dopravní vzdálenost: 40m 

Dopravované množství: 22l/min 

Dopravní tlak: 30 bar 

Jmenovité napětí: 400V 

Dopravní výška:  20m 

Druh práce: Míchání a aplikace maltové směsi na stěnu. 

Doba nasazení stroje: prosinec 2021– únor 2022 
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5.2.4 Stroje pro mimostaveništní dopravu 

Tabulka 46: Parametry tahač Volvo FH 16.750 

 

Tabulka 47: Parametry plato Kel- Berg 

 

 

 

 

 

 

Tahač Volvo FH 16.750 8x4 Euro 6 

Technické parametry: Náhled: 

Hmotnost: 11,7t 

 

Šířka: 2,5m 

Výška: 3,95m 

Délka: 7,5m 

Výkon motoru: 560kW 

Počet náprav:  4 

Druh práce: Doprava vrtací soupravy na staveniště. 

Doba nasazení stroje: březen, květen 2020  

Plato Kel-Berg E58S4 

Technické parametry: Náhled: 

Hmotnost: 12,58t 

 

Šířka: 2,7- 3,2m 

Výška: 0,89m 

Délka: 9,8-14,1m 

Nosnost: 52,3t 

Počet náprav:  4 

Druh práce: Doprava vrtací soupravy na staveniště. 

Doba nasazení stroje: březen, květen 2020  

https://www.truck1-cz.com/img/Tahac_Volvo_FH_16_750_8x4_Euro_6_Retarder_Tridem_Pusher_Heavy_transport_170_TON-xxl-632/632_9439839937995.jpg
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Tabulka 48: Parametry tahač Volvo FH 440 

 

 

 

Tabulka 49: Parametry plato Kässbohrer 

 

 

 

 

Tahač Volvo FH 440 XL 4x2 VEB+ Euro 5 

Technické parametry: Náhled: 

Hmotnost: 7,7t 

 

Šířka: 2,5m 

Výška: 3,95m 

Délka: 6,0m 

Výkon motoru: 328kW 

Počet náprav:  2 

Druh práce: Doprava strojů pro zemní práce na staveniště. 

Doba nasazení stroje: březen, duben, květen 2020  

Plato Kässbohrer 

Technické parametry: Náhled: 

Hmotnost: 6,99t 

 

Šířka: 2,5m 

Výška: 0,89m 

Délka: 13,6m 

Nosnost: 36,5t 

Počet náprav:  3 

Druh práce: Doprava strojů pro zemní práce na staveniště. 

Doba nasazení stroje: březen, květen 2020  
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Tabulka 50: Parametry plato Kögel 

 

 

Tabulka 51: Parametry nosič kontejnerů 

 

 

 

 

 

Kögel 24P90 

Technické parametry: Náhled: 

Hmotnost: 6,99t 

 

Šířka: 2,55m 

Výška: 1,3m 

Délka: 13,95m 

Nosnost: 36,0t 

Počet náprav:  3 

Druh práce: Doprava hutního materiálu (HEB) na staveniště. 

Doba nasazení stroje: březen 2020  

Nosič kontejnerů Avia D80-N 

Technické parametry: Náhled: 

Nosnost: 4,2t 

 

Šířka: 2,15m 

Výška: 2,48m 

Délka: 6,4m 

Výkon motoru: 98kW 

Počet náprav:  2 

Druh práce: Doprava kontejnerů na odpad. 

Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby při odvozu kontejnerů  
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Tabulka 52: Parametry nákladní automobil MAN 

Doplňující informace: 

 

Skládání materiálu dopraveného na staveniště bude probíhat především věžovým jeřá-

bem. Ruka na nákladní automobilu bude používána jen výjimečně. 

 

 

MAN TGX 26.440 LL + HNJ Palfinger PK18002 6x2– valník 

Technické parametry: Náhled: 

Nosnost: 12,826t 

 

Šířka: 2,55m 

Výška: 4,0m 

Délka: 10,225m 

Výkon motoru: 324kW 

Počet náprav:  3 

Druh práce: Doprava stavebního materiálu, výztuže, bednění. 

Doba nasazení stroje: Po celou dobu výstavby při zásobování stavby materiálem 

Obrázek 37: Doplňující informace nákladní automobil MAN 
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5.3 Pomocné nářadí  

Reverzní vibrační deska NTC VDR 52 

Tabulka 53: Vibrační deska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vibrační deska bude využita během sadových úprav a realizaci skladby lože pod zámko-

vou dlažbu. 

 

Vibrační pěch Weber SRV 650 

Tabulka 54: Vibrační pěch 

 

 

 

 

 

 

Vibrační pěch se využije při hutnění zeminy kolem přípojek a také pro hutnění kolem re-

vizních šachet. 

 

Totální stanice Nikon XF 5 včetně stativu 

Tabulka 55: Totální stanice 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní hmotnost: 300kg 

Šířka: 600mm 

Pohon: vpřed i vzad 

Palivo: benzin 

 

 

Hmotnost: 70kg 

Pěchovací síla 16,4kN 

 

 

 

 

Hmotnost: 3,6kg 

Zvětšení: 30x 

Doba provozu: 31h 

Průměr objektivu: 45mm 

Dálkoměr do 600m 
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Totální stanice bude využívána na vytýčení stavby a při vytyčování důležitých bodů jed-

notlivých konstrukcí. 

 

Svářecí invertor Kühtreiber KITin 190 

Tabulka 56: Svářecí invertor 

 

 

 

 

 

 

Svářecí invertor se bude používat při přípravě hutního materiálu na osazení k navaření 

závěsných ok. Další využití bude mít při přípravě armokošů pro piloty 

 

Svářečská kukla samostmívací MAR-POL bílá F2 M79386 

Tabulka 57: Svářečská kukla 

 

 

 

 

 

 

 

Svářečská kukla bude využívána při svařování. 

 

Okružní pila Makita HS6601 

Tabulka 58: Okružní pila 

 

 

 

 

 

 

Pila bude sloužit pro řezání dřevěného materiálu. 

 

Hmotnost: 6,2kg 

Svářecí proud: 10-180A 

Rozměry: 330x143x245mm 

Zatěžovatel: 100% 110A 

Napájení: 230V 

 

Hmotnost: 480g 

Plocha zorného pole: 98x43mm 

Doba odezvy ze světlé na tmavou: 
1/25000s 

Doba odezvy z tmavé na světlou: 

 0,1-1,2s 

Přepínání: svařování, broušení, řezání 

 

Hmotnost: 3,7kg 

Průměr kotouče: 165mm 

Prořez při 45°: 37.5mm 

Prořez při 90°: 54,5mm 

Napětí: 230V 
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Vrtačka s příklepem Makita HP2051HJ 

Tabulka 59: Vrtačka s příklepem 

 

 

 

 

 

 

Vrtačka bude využita například při kotvení bednění do podkladního betonu. 

 

Akušroubovák Makita DF457DWE 

Tabulka 60: Akušroubovák 

 

 

 

 

 

 

Využití akušroubováku bude především při vrtání vrutů, šroubů. 

 

Úhlová bruska Makita GA9030RF01 

 

Tabulka 61: Úhlová bruska 

 
 

 

 

 

Úhlová bruska bude využita například při úpravě výztuže, nebo broušení svarů. 

 

 

 

 

 

Hmotnost: 2,5kg 

Rozsah sklíčidla: 1,5-13mm 

Rozsah otáček: 0-2900min-1 

Počet příklepů: 0-58000min-1 

Napětí: 230V 

 

Hmotnost: 1,7kg 

Max. krouticí moment: 42Nm 

Kapacita akumulátoru: 1,3Ah 

Akumulátory 2ks 

Napětí: 18V 

 

Hmotnost: 6,5kg 

Max. otáčky na prázdno: 6 600min-1 

Max. průměr kotouče: 230mm 

Příkon: 2 400W 

Napětí: 230V 
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Ponorný vibrátor Lumag LFR 20E 

Tabulka 62: Ponorný vibrátor 

 

 

 

 

 

Ponorný vibrátor bude využíván při betonování železobetonových konstrukcí. 

 

Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 - 3,0m 

Tabulka 63: Vibrační lišta 

 

 

 

 

 

Vibrační lišta bude použita při úpravě povrchu vodorovných železobetonových konstrukcí. 

 

Textilní čtyřhák 8400/6200kg 
Tabulka 64: Textilní čtyřhák 

 

 

 

 

 

Textilní úvazek se bude používat při manipulaci materiálu pomocí věžového jeřábu. 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnost: 22kg 

Flexibilní hadice: 3m 

Rozměry: 450x260x220mm 

Průměr vibrační hlavice 39mm 

Napětí: 400V 

 
Hmotnost: 20kg 

Délka: 3m 

Palivo: natural 95 

 

 

Nosnost do 45°: 8400kg 

Nosnost 45°-60°: 6200kg 
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Badie na beton 1016 

Tabulka 65: Badie na beton 

 

 

 

 

 

Badie na beton bude využita při betonování svislých železobetonových konstrukcí.  

 

Míchačka MA-TECH FB 230L 

Tabulka 66: Stavební míchačka 

 

 

 

 

 

 

Stavební míchačka bude využita při míchání zdící malty na zdění příček.  

 

Hospodářská víceúčelová pila HVP 60A bez stolu - 4kW 

Tabulka 67: Víceúčelová pila 

 

 

 

 

 

 

 

Víceúčelová pila bude používána pro úpravu bednících desek a stavebního řeziva.  

 

  

 

Nosnost: 2 400kg 

Výška: 1690mm 

Objem: 1 000l 

Hmotnost: 610kg 

 
Otáčky: 27-31ot/min 

Výška: 1250mm 

Objem: 230l 

Hmotnost: 76kg 

 

Otáčky: 1 410ot/min 

Výška: 750mm 

Výkon: 4kW 

Hmotnost: 170kg 
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6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONOLITICKÝ 

ŽELEZOBETONOVÝ STROP 

6.1 Obecné informace o procesu 

Předmětem tohoto technologického předpisu bude realizace stropní konstrikce ve druhém 
podzemním podlaží. Celý proces realizace bude zahrnovat montáž systémového bednění, 
armování a následná betonáž stropu v 2.PP bytového domu. Strop je tvořen monolitickou 
železobetonovou deskou z betonu C30/37 a je vyztužen betonářskou ocelí B500B. Cel-
ková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Použité systémové bednění je od firmy 
DOKA. Stropní konstrukce je rozdělena na dva dilatační celky. Betonáž proběhne dle ča-
sového harmonogramu ve dvou dnech, každý den jeden dilatační celek. Hlavní objekt 
s nadzemní částí je od dilatován od garážové části. Dilatace probíhají základovou deskou, 
navazujícími stěnami a dále i stropními deskami. Toto od dilatování bude pro výstavbě 
respektováno. První den proběhne betonáž stropní desky dilatačního celku A (hlavní bu-
dova), a druhý den proběhne betonáž zbylé části stropní desky druhého dilatačního celku 
B (garáže). Betonáž bude probíhat v tomto pořadí, protože v úrovni stropní konstrukce je 
mezi dilatačními celky vytvořen ozub výšky 125mm. Stropní deska dilatačního celku A 
„podpírá“ stropní desku dilatačního celku B. 

6.2 Materiály 

6.2.1 Materiál 

Bednění plocha strop+ průvlaky 

Pro bednění stropních konstrukcí v celém objektu bude použito nosníkové bednění Doka-
flex 1-2-4. Toto bednění je velice flexibilní a umožnuje vybednit i složitější půdorysné tvary. 
V tabulce je uvedené množství jednotlivých komponentů pro zabednění plochy stropní 
konstrukce ve 2.PP. 

 

Tabulka 68: Soupis stropního bednění 

Název Dil. celek A [ks] Dil. celek B [ks] Celkem [ks] 

Stropní podpěra Eurex+ spouš-
těcí hlavice H20+ opěrná troj-
nožka 

171 156 327 

Stropní podpěra Eurex+ přidržo-
vací hlavice H20 DF 

207 165 372 

Nosníky H20 top– 3,9 m 63 72 135 

Nosníky H20 top– 2,65 m 510 612 1122 

Nosníky H20 top atipické 30  30 

Bednící deska 3-SO tl. 21mm 
(500x 2500mm) 

239+138 378+28 796 
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Bednění čela stropní desky+ průvlaky  

Pro bednění čela stropní desky v místě rampy do 1.PP bude použito univerzálního bední-
cího úhelníku společně s bednící deskou, která bude řezána na výšku betonované stropní 
desky. Úhelníky se budou umisťovat ve vzdálenosti 50cm. Pro zabednění boků průvlaku 
bude použito systémové průvlakové kleštiny společně s nosníky H20 a bednícími des-
kami, Průvlakové kleštiny se umísťují zpravidla na každý druhý nosník. Průvlak s půdorys-
nou šířkou 600mm bude bedněný rámovým oboustranným bedněním, neboť bednění cca 
1400mm vysokého průvlaku by bylo nosníkovým bedněném časově náročnější. Průvlak 
se tedy vyváže celý a betonáží se oddělí svislou pracovní spárou deska od průvlaku. Po 
betonáži desky se bude pokračovat svislým rámovým bedněním zdí a stěn průvlaku. 

 

Tabulka 69: Soupis bednění průvlaky 

Název Dil. celek A [ks] 

Univerzální úhelník (deska) 246 

Bednící deska 3-SO tl. 21mm (500x 2500mm) 32 

Průvlakové kleštiny+ nosníky 62+52 

 

Beton 

Označení betonu dle převzatého projektu C30/37 – XC1- S3 – konzistence velmi 
měkká S3 – čerpatelný beton  

Množství betonu celkem: 276m3 

Dilatační celek A=144m3 

Dilatační celek B= 132m3 

Množství betonové směsi je počítáno pouze pro plochu stropní konstrukce. 

 

Výztuž 

 Podélná výztuž i třmínky budou dodány již naohýbané z oceli B 500B 

 Výztuž bude objednána dle statického výpočtu a výpisu výztuže. 

Po zhotovení části bednění budou navazovat práce na vázaní armatury. Spojování 
jednotlivých prutů bude vhodným způsobem vázacím drátem. Spotřeba oceli dle 
statického výpočtu je 140 kg/m3. 

 Celková hmotnost: 38,640t 

 

Ochranné zábradlí 

Bude použito systémových prvků pro vytvoření kolektivní ochrany na hranách kon-
strukcí, kde bude riziko pádu. Při montáži desek stropního bednění bude použito 
systému individuální ochrany proti pádu. 

 

 Sloupek systémový DOKA 1,1m (vrtaný sloupek+ upínaný na nosník) 80ks 
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 Zábradlí smrková prkna 150/25 mm, dl. 3,0 m    100ks 

 

6.3 Primární a sekundární doprava 

6.3.1 Primární doprava 

Bednění na stropní konstrukci bude přivezeno nákladním automobilem MAN TGX 26.440 

LL + HNJ Palfinger PK18002 6x2– valník. Pro skládání bednění bude použitý věžový jeřáb. 

Díly pro stropní konstrukci se uloží přímo do stavební jámy na základovou desku. Ukládání 

jednotlivých dílců bednění bude odlišné. Všechny prvky kromě desek budou na staveniště 

dopraveny v systémových přepravních boxech, které je možné stohovat. Uložení přeprav-

ních boxů bude maximálně 2 boxy nad sebou. Bednící desky se uloží na dřevěné hranoly 

10x10cm nebo dřevěné palety. Dodávka bednění bude realizována postupně, první závoz 

bude odpoledne den před zahájením montáže a další návozy budou realizovány dle po-

třeby stavby, předpokládáme každý další den. 

Výztuž potřebná k vyztužení stropní desky se doveze nákladním automobilem MAN TGX 

26.440 LL + HNJ Palfinger PK18002 6x2– valník. Pro skládání výztuže bude použitý vě-

žový jeřáb. Ukládání výztuže na dřevěné hranoly 10x10cm nebo dřevěné palety na zhoto-

vené stropní bednění. Pozor na rovnoměrné rozmístění balíků po ploše bednění. Nepře-

kračovat dovolené zatížení bednění (5kN/m2). Návoz výztuže proběhne opět den před za-

početím prací na vázání. První návoz bude obsahovat především prvky pro dolní výztuž 

stropní desky a plastové distanční podložky ukládané na bednění. Následně bude dove-

zeno zbylé množství materiálu, dle potřeb stavby 

Beton bude dovážen v den betonáže třemi autodomíchávačemi SCHWING STETTER C3 

AM 8 LL o objemu 8m3 z betonárky vzdálené 2,1 km. Betonáž bude probíhat ve dvou 

pracovních směnách. 

K čerpání betonové směsi bude použito automobilové čerpadlo SCHWING S 36 X, které 
bezpečně dopraví beton do bednění. Autočerpadlo bude stát na vyznačených pozicích 
přesně dle přílohy B.5 Schéma umístění čerpadla– spodní stavba. Betonáž bude probíhat 
ve dvou dnech, nebude tedy nutný přejezd mezi jednotlivými pozicemi.  

Ostatní materiál se na staveniště bude dopravovat pomocí nákladního automobilu MAN 

TGX 26.440 LL + HNJ Palfinger PK18002 6x2– valník nebo pomocí osobního automobilu- 

drobný materiál. 

 

6.3.2 Sekundární doprava 

Vzhledem k provádění betonáže stropní konstrukce 2.PP je potřeba zvedacího mecha-
nismu pro manipulaci s materiálem a dopravu materiálu z nákladního automobilu do sta-
vební jámy. Materiál se bude přesouvat pomocí věžového jeřábu a pracovníci budou se-
stupovat na pracoviště po hliníkovém žebříku, který bude u paty zajištěný proti posunu a 
vrchní část žebříku bude přivázána. 
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6.3.3 Skladování 

Je nutné dodržet podmínky skladování u veškerého materiálu a pomůcek nutných ke 
stavbě, dle předpisu.  

Skladování prvků bednění stropu je možné jenom na rovné, dostatečně pevné a odvod-
něné ploše. Skladování bude na základové desce, popřípadě pro lepší dostupnost bude 
materiál uložen na již zhotovené stropní bednění.  

Výztuž bude uložená na dřevěných podkladcích 10x10cm nebo na dřevěných paletách na 
zpevněném a odvodněném podkladu. V případě této stavby bude skladování bednění a 
výztuže provedeno přímo na základové desce z důvodu nedostatečného prostoru pro 
skladování na staveništi. 

Drobný materiál a ruční nářadí bude uskladněno v uzamykatelné buňce umístěné na sta-
veništi. 

 

6.4 Převzetí pracoviště 

6.4.1 Převzetí pracoviště 

Před započetím montáže stropního bednění se provede převzetí svislých nosných kon-

strukcí. Této předávky se bude účastnit mistr, technický dozor stavebníka a stavbyve-

doucí. Provede se kontrola rovinnosti horního povrchu svislých nosných konstrukcí přes-

nost 10 mm není nikterak přesná, ale svislé nosné konstrukce se budou betonovat cca o 

20mm výše než bude spodní líc stropní konstrukce, tedy stropní konstrukce schová jinak 

viditelnou pracovní spáru mezi svislou a vodorovnou konstrukcí. Kontrola bude provedena 

pomocí rotačního laseru, nebo pomocí nivelačního přístroje. Kontrola bude zapsána v kon-

trolním a zkušebním plánu a bude zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

6.5 Pracovní podmínky 

Pracovní doba je určena od 7:00 do 16:00, tedy 8h s hodinovou pauzou na oběd. Při be-
tonování stropních konstrukcí se může pracovní doba prodloužit. Prodloužení pracovní 
doby sníží množství pracovních spár a umožní zabetonovat stropní desky, respektive jed-
notlivé dilatační celky v jeden pracovní den. Kompenzace na prodlouženou pracovní dobu 
v jeden den bude zkrácení pracovní doby v den následující.  

Práce se přeruší za nepříznivých podmínek například silný déšť, bouřka, silné sněžení, 
námraza. Práce jeřábu budou přerušeny při větru vyšším jak 11m/s. Pokud dohlednost 
v místě staveniště klesne pod 30m budou práce také přerušeny. Dále se práce přeruší při 
teplotě nižší než -10°C. 

Betonáž stropní desky 2. PP je podle harmonogramu pro hrubou stavbu plánována na 
červenec 2020. Předpokládá se tedy letní počasí s vysokými teplotami. Nicméně v harmo-
nogramu se počítá i s betonáží během zimních měsíců. Zde budou uvedeny podmínky pro 
betonáž v obou případech. Ideální teplota pro betonáž je 15°- 25°C. 
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Betonáž v zimních měsících se bude řídit dle aktuálního počasí: 

Betonáž nad +5°C– bez omezení 

Betonáž od +5°C do -3°C navržení opatření 

Betonáž pod -4°C zastavení prací betonáž neprovádět. 

Česká norma ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí říká, že teplota povrchu 

betonu nesmí klesnout pod 0°C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při 

které může odolávat mrazu bez poškození (obvykle více než 5 MPa). 

 

Pro zmírnění nebo eliminaci nepříznivých účinků teplot je několik možností: 

- zajištění teploty čerstvého betonu při výrobě a jeho dopravě: 

ohřevem záměsové vody. 

  

- zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí– z hlediska složení betonu: 

použít betony s vyšším vývinem hydratačního tepla, tzn.: 

• dát přednost cementům s vyšším obsahem slínku (CEM I, CEM II/A-B), 

• použít cementy s rychlým náběhem počátečních pevností (označují se písmenem 

"R"), 

• použít přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu. 

  

- zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí v bednění– pasivní: 

zakrytí konstrukce (fólií, deskami polystyrenu apod.).  

Vnáší do projektu další náklady na pořízení fólií, nebo desek. 

  

- zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí v bednění– aktivní: 

zaplachtování části konstrukce nebo objektu a foukání horkého vzduchu pod plachty, 

elektroohřev betonu uloženého v bednění.  

Vnáší do projektu další náklady na pořízení plachet fukarů, teplometů. 

Pro betonování v zimním období bude využíváno především tedy prvních dvou možností, 

ohřívání záměsové vody a úprava receptury betonu. Tyto opatření navýší cenu betonu, 

ale na druhou stranu nám umožní betonáž i v zimních měsících cca do -3°C. Jako krajní 

opatření při náhlém poklesnutí teploty  bude použito zakrytí vybetonované konstrukce des-

kami polystyrenu.  

 

 

 

http://www.ebeton.cz/pojmy/pevnost-betonu-v-tlaku
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Betonáž v letních měsících se bude řídit dle aktuálního počasí: 

Betonáž od +15°C do +25°C ideální teploty pro betonování 

Betonáž od +25°C do 30°C 

Betonáž nad 30°C 

Rychlé vysušení povrchu může způsobit snížení pevnosti betonu a smršťovací trhlinky, 

které snižují jeho trvanlivost. Vysušení způsobuje nejen sluneční žár, ale i teplý vítr. Proto 

je nutné povrch uložené betonové směsi udržovat vlhký nebo zamezit odpařování vody 

z jeho povrchu, a to již během betonáže, zejména betonujeme-li v době, kdy teploty pře-

sahují 30 °C. 

 

Při teplotách od +25°C do +30°C  

Při betonování plošné vodorovné konstrukce, kde hrozí přímé oslunění nebo vysusšení 

povrchu betonu se bude konstrukce kropit vodou. Kropení bude probíhat pravidelně tak, 

aby byl povrch betonu stále vlhký. 

 

Při teplotách nad 30°C  

Dojde– li k betonáži při těchto teplotách, konstrukce bude překryta tkaninou například ge-

otextilií a bude pokropena vodou tak, aby se tkanina nasákla a zamezila ohřívání kon-

strukce a následnému nadměrnému vzniku smršťovacích trhlin. 

 

6.6 Personální obsazení 

Na realizaci stropní konstrukce, dodržování technologických předpisů, bezpečnostních 
předpisů a spotřebu materiálu bude dohlížet vedoucí čety, který bude průběžně konané 
práce a činnosti na stavbě konzultovat s mistrem. Pracovní stroje, které se budou používat 
pro dané práce smí obsluhovat pouze pracovníci, kteří na obsluhu strojů mají řádné pro-
školení a oprávnění. Vedoucí čety bude také dohlížet na stav příjezdové komunikace a 
v případě potřeby pověří pracovníky jejím vyčištěním. 

 

Složení pracovní čety: 

Četa pro montáž bednění 

1x vedoucí čety – tesař 

4x pracovníci na montáž bednění 

 

Četa pro vázání výztuže 

1x vedoucí čety – železář 

4x pracovníci železáři 

 

Četa pro ukládání a zpracování betonové směsi 

2x vedoucí čety – betonář 

8x betonáři na ukládání betonové směsi + 1x řidič čerpadla+ 3x řidič autodomíchávače 
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Četa pro demontáž bednění 

4x pomocní pracovníci 

 

6.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

6.7.1 Stroje 

 

AUTODOMÍCHÁVAČ SCHWING STETTER C3 AM 8 LL 

Objem nákladu:    8,0 m3 
Otáčky bubnu:    4-12 ot/min 
Max. rychlost:    88 km/h 
 
AUTOMOBILOVÉ ČERPADLO SCHWING S 36 X 
Vertikální dosah:   35,2m 
Horizontální dosah:   31,25m 
 

VIBRAČNÍ LIŠTA Hervisa Perles RVH 200 - 3,0m 

 
Okružní pila Makita HS6601 
 
Vrtačka s příklepem Makita HP2051HJ 
 
Úhlová bruska Makita GA9030RF01 
 
Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 - 3,0m 
 
Ponorný vibrátor Lumag LFR 20E 
 
Textilní čtyřhák 8400/6200kg 
 
Hospodářská víceúčelová pila HVP 60A bez stolu - 4kW 
 

6.7.2 Nářadí a pomůcky 

Pro rozměření délek ocelová pásma cejchovaná, svinovací metry, skládací metry, prodlu-
žovací kabely, vodováhy, kolečka, nůžky na výztuž, nivelační přístroj, kladiva, štípačky, 
hrábě, lopaty, hladítka. 

 

6.7.3 Pomůcky BOZP 

Řidiči: přilba při pohybu mimo kabinu stroje, pracovní reflexní oděv, obuv, přilba, chrániče 
sluchu. 

Dělník: pracovní reflexní oděv, pracovní obuv, chrániče sluchu, přilba, pracovní rukavice, 
ochranné brýle.  

Při svařování: Ochrana zraku- svářečskou kuknou, Ochrana oděvu- koženou zástěrou a 
kožené rukavice. V dosahové vzdálenosti umístit hasicí přístroj. 
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6.8 Pracovní postup 

6.8.1 Montáž bednění 

Podle výkresu stropního bednění se provede montáž systémového bednění. Nejprve roz-
místíme stojky, které jsou opatřeny trojnožkami a padacími hlavami, zpravidla jsou tyto 
stojky na krajích nosníků. Vyjmeme stojku z ukládací palety a provedeme hrubé nastavení 
výšky (délky stojky), následně na stropní podpěru nasadíme spouštěcí hlavici a zajistíme 
spouštěcí výšku klínem.  

 

Takto připravenou stojku umístíme na vyznačené místo podle výkresu a zásad pro reali-
zaci stropního bednění. Dbáme na to, aby spouštěcí klín bylo možné při odbedňování bez 
problému vytlouct. Na dvě krajní strojky s trojnožkou umístíme stropní nosník H 20 délky 

3,9m, nebo 2,65m pomocí montážní vidlice. Do spouštěcích hlavic je možné umístit jeden 
nebo dva nosníky vedle sebe.  

Obrázek 38: Příprava stojky 

Obrázek 39: Montáž nosníků 
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Během montáže nosníků provádíme drobné výškové korekce do požadované výšky. Ná-
sledně se přistoupí k montáži příčných nosníků o délce 2,65m. Spoj svou desek musí být 
vždy podepřen, to zajistíme tak že pod spoj umístíme osu nosníku a v sousedním poli 
umísíme 2 příčné nosníky těsně vedle sebe. 

 

Po skončení montáže příčných nosníků provedeme doplnění stojek. Stojky opatříme při-
držovací hlavicí a zajistíme ji na integrovaným třmenem. Mezipodpěry poté umísťujeme 
ve vzdálenosti max. 2a= 1m.  

 

Dalším krokem je uložení bednících desek. Bednící desky se ukládají vedle sebe kolmo 
na primární nosníky. Jsou to voděodolné desky tl. 21 mm. Dořezy, kde se nevejde systé-
mová deska bednění, se provede zakrácení desky pomocí elektrických kotoučových pil. 
Dořezy jsou vyznačeny na výkrese bednění, který je přiložen k tomuto technologickému 
předpisu. Jednotlivé desky je dobré zajistit proti posunu při montáži stavebními hřebíky 
60mm. Desky budou před započetím vyztužování natřeny odbedňovacím přípravkem. 
Bezpečnost pracovníků při montáži bednících desek bude zajišťovat bodový záchytný sys-
tém osazený na vrchní části sloupů a stěn. 

 

Osová vzdálenost sekundárních nosníků nesmí být větší než 4a= 2,0m. 

U primárních nosníků nesmí být osová vzdálenost větší jak 1a= 0,5 m. 

Vzdálenost stojek ve směru sekundárního nosníku nesmí být větší než 2a= 1,0 m 

 

Součástí stropní konstrukce je také systém průvlaků. Abychom byli schopni vybetonovat 
stropní konstrukci včerně průvlaků, nejprve si vytvoříme půdorysný tvar bednění pod 
růvlaky stejným postupem popsaným výše a dle výkresu bednění. Bednící desky jsou 
záměrně umístěny i mimo pudorys průvlaku budou sloužit pro zafixování svislého bednění 
stran průvlaku. Zajištění svislé desky bude relaizováno univerzálními uhelníky, vzdálenými 
cca 40cm které se přibijou na podklaní desku a na svislou bednící desku vždy minimálně 
čtyřmi hřebíky na každou stranu úhelníku. 

Obrázek 40: Spoj bednících desek 

Obrázek 41: Montáž závěsné hlavy 
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Obrázek 42: Bednění čela stropní desky 

Obrázek 43: Bednění průvlaku 
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Po vybednění průvlaků a položení celé plochy desek se obední i čela stropní desky 
stejným způsobem jako boky průvlaků se bude bednit prostor pro rampu do 1.PP, tam 
nebude stropní deska podepřená stěnou a je možné vodotrovné bednění protáhnout do 
prostoru rampy. Čela stropní desky v prostoru schodiště a rampy do 2.PP se bude bednit 
s využitím monolitické stěny. Do monolitické stěny se budou kotvit systémové svorky, které 
umožní zabednění čela stropní desky a také montáž ochranného zábradlí. Po obvodu 
budovy bude tvořit bednění čela stropní desky záporové pažení s doplněním separační 
vrstvy. 

 

 

Dále se také nesmí opomenou obednit prostupy ve stropní konstrukci. Z bednících desek 

se vytvoří truhlík podle rozměrů prostupu a umístí se na bednění přesně podle kót ve 

výkrese bednění. Truhlík se dále zafixuje proti pohybu při betonáži přibitím k bednícím 

deskám. 

 

6.8.2 Vázání výztuže 

Výztuž bude vytvořena z předepsané oceli B500B, stropní deska je navržena jako křížem 
vyztužená. Výztuž budou do bednění ukládat pouze kvalifikovaní pracovníci– železáři a 
pracovníci jimi proškolení. Její uložení musí odpovídat požadavkům projektové dokumen-
tace. Kromě zajištění správné polohy je nutné výztuž stabilizovat tak, aby se během ná-
sledné betonáže neposouvala a jinak nedeformovala. Důležité je také dodržet požadova-
nou tloušťku krycí vrstvy, předepsanou také v projektu, pomocí distančních lišt a různých 
tělísek. Do bednění ukládáme pouze výztuž s čistým povrchem. Vzájemné propojení vý-
ztuže zajistíme pomocí vázacího drátu.  

Před samotným ukládáním výztuže je třeba zkontrolovat, že byl celý povrch bednění opat-
řen olejovým odbedňovacím přípravkem. Není možné aplikovat odbedňovací přípravek v 
okamžiku, kdy už je v bednění uložená výztuž. V případě, že již bylo bednění opatřeno 
postřikem, začneme s rozmísťováním třmínků do průvlaků. Třmínky ukládáme nahoře 

Obrázek 44: Kotvení zábradlí 
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otevřené, abychom do nich mohli postupně ukládat nosnou výztuž. Výztuž s třmínky spo-
jíme pomocí vázacího drátu a třmínky poté nahoře pomocí armovacích kleští uzavřeme. 
Tento krok je také možné urychlit předpřipravením armokošů jednotlivých průvlaků na ná-
sledné vložení pomocí jeřábu do bednění a zavázání navazující výztuží. Po vyztužení prů-
vlaků přejdeme k vyztužování desky. Nejprve začneme s rozmísťováním distančních lišt 
U-FIX 20mm v osové vzdálenosti cca 800mm, abychom zajistili předepsané krytí výztuže 
20mm. Doporučené vzdálenosti distančních lišt jsou mezi 600mm a 1200mm. Na takto 
rozložený rastr začneme ukládat dolní výztuž dle výkresu výztuže a předepsaného pořadí 
a směru jednotlivých vrstev výztuže.  

Po provedení spodní vrstvy začneme rozmísťovat na pruty ocelové distanční lišty UTH  

výšky 200 opět po cca 800mm. Tyto lišty slouží jako podpora pro horní výztuž a zaručují 

předepsané horní krytí. Na tyto lišty pak přijde horní nosná výztuž. Veškeré prvky opět 

svážeme ve spojích pomocí vázacího drátu, aby nám během následné betonáže nedošlo 

k posunu či deformaci vyvázané výztuže. 

Při armování stropní desky se také bude klást důraz na vložení výztuže pro všechny na-

vazující konstrukce například boční stěny rampy do 1.PP, nebo výztuže pro jednostranné 

bednění obvodových stěn 1.PP 

 

6.8.3 Betonáž stropu 

Čerstvý beton bude vyroben v betonárce TBG Libeň a bude na stavbu dovážen trojicí 

autodomíchávačů AUTODOMÍCHÁVAČ SCHWING STETTER C3 AM 8 LL objemu 8m3. 

Kvalita dodaného betonu musí být minimálně dle předepsaných požadavků v projektové 
dokumentaci. Beton bude do bednění přečerpán pomocí automobilového čerpadla 

SCHWING S 36 X. Během betonáže je potřeba zajistit maximální výšku shozu 1,5m, aby 

nedocházelo k porušení homogenity rozmíšením betonu. Aby bylo možné zajistit spoleh-
livou čerpatelnost, je třeba užívat pouze beton vhodné konzistence, v projektu je přede-
psána konzistence S3, které je bez problému čerpatelná. Dalším kritériem pro čerpání 
betonu je velikost zrn kameniva Dmax 22mm. Čerstvý beton je třeba během ukládání do 
bednění neustále zhutňovat, abychom vyplnili vzduchové mezery mezi zrny cementovou 
maltou. Důkladné zhutňování je důležité zejména pro zajištění správné pevnosti a trvanli-
vosti betonu. Zhutňování průvlaků provádíme pomocí ponorných vibrátorů s gumovým kry-
tem z důvodu ochrany stropního bednění. Frekvence vibrování by se měla pohybovat mezi 
25-300Hz, kdy se pří nižších frekvencích dávají do pohybu větší zrna a při vyšších frek-
vencích zrna menší a také samotná cementová malta. Optimální používaná frekvence je 
kolem 50Hz. Vibrátory zasouváme do čerstvého betonu po takových vzdálenostech, aby 
se akční rádiusy jednotlivých vpichů překrývali. Akční rádius vibrátoru určíme jednoduše 
pomocí ocelové tyče R20 o délce 1m, kterou postavíme na povrch betonu v blízkosti vib-
rátoru, lehce ji přidržíme rukou, a budeme sledovat, za jak dlouho dopadne na dno. Vzdá-
lenost budeme postupně zvětšovat a pokud již bude doba dopadu větší než 60s, nachá-
zíme se na okraji akčního pole. V tom případě je nutné na základě zjištěného rádiusu 
provést další hutnění v určené vzdálenosti. Doba zhutňování okolo jednoho vpichu se po-
hybuje mezi 20-60s. Zhutňování samotné stropní desky budeme provádět pomocí plo-
voucí vibrační lišty. Lištou pohybujeme tak, abychom pokryli celou plochu rovnoměrně, 
protože účinná výška vibrování je 200- 250mm a vibrace se do stran šíří jen minimálně. 
Zhutněný beton poznáme tak, že na povrch vystoupí cementová malta. Po provedení be-
tonáže celé stropní desky je nutná technologická přestávka po dobu 48h, než se budou 
moct po stropní desce začít pohybovat pracovníci a skladovat materiál. 
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Betonáž průvlaku širokého 600mm proběhne než betonáž plochy stropní desky. Průvlak 
je vysoký cca 1 400mm, proto je nutné pro bednění průvlaku použít rámové stěnové bed-
nění. Betonáž průvlaku proběhne tedy zároveň s betonáží bočních stěn rampy. Pracovní 
spára bude tedy vysoká 250mm a bude umístěna svisle ve styku průvlaku s čelem stropní 
desky. 

 

6.8.4 Technologická pauza 

Během technologické pauzy budou dělníci konstrukci ošetřovat. Odkryté plochy tuhnou-
cího a tvrdnoucího betonu budou chránit před extrémními klimatickými vlivy například 
prudkým větrem, prudkým deštěm, nebo přímým slunečním zářením. Začátek kropení be-
tonu je cca po 24h od uložení betonu do bednění. Kropení se bude opakovat po dobu cca 
7 dnů, aby se omezil vznik smršťovacích trhlin v parných letních měsících. Voda pro ošet-
řování betonu musí mít podle platných norem maximálně o 10°C nižší teplotu než je teplota 
povrchu betonu. 

 

6.8.5 Částečné odbednění stropu 

Odbednění bude možné provést po dostatečném nabytí pevnosti betonu. Provede se tedy 

výpočet a zjistí se orientační doba odbednění. Projekt dovoluje částečně odbednit při do-

sažení 70% pevnosti betonu v tlaku. Odstranění stojek po 28 dnech. 

Výpočet doby pro částečné odbednění stropní desky 2.PP: 

Beton třída pevnosti C 30/37 

Doba betonáže 22.-23.červenece 2020 

Průměrné teploty ve dnech betonáže: 25- 26°C 

Maximální teploty: až 33°C 

70% pevnosti= 25,9MPa 

Rbd= R28d (0,28+ 0,5 log d) 

25,9= 37 (0,28+ 0,5 log d) 

25,9= 10,36+ 18,5 log d 

0,84= log d 

d= 100,84 

d=6,92 => 7 dní 

 

Podle výpočtu je technologická pauza stanovena na 7 dní. Po uplynutí doby sedmi dní se 

ověří pevnost konstrukce pomocí Schmidtova odrazového tvrdoměru. Pokud konstrukce 

bude vykazovat vyšší pevnost než 26MPa, je možné zahájit práce na částečném odbed-

nění konstrukce. 
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Nejprve se odeberou mezilehlé stojky: Úderem kladiva do matice se stojky odtíží (stojka 
poklesne o 5 mm). Stočením matice se stojka sníží a lze ji odebrat. Odebrané stojky budou 
odloženy do přepravních palet. Po odebrání mezilehlých podpěr vznikne prostor pro ma-
nipulaci například s paletovým vozíkem. 

 

 

 

 

Dalším krokem je vyražení klínu se odtížení stojek s padacími hlavicemi. Vznikne tak pro-
stor pro sklopení příčných nosníků. Příčné nosníky demontujeme tak, že odebereme nos-
níky, které nejsou na spojích desek. Následně demontujeme bednící desky a po demon-
táži desek odebereme i zbylé příčné nosníky spolu s podélnými. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 45: Odebrání mezilehlých stojek 

Obrázek 46: Spouštění stojek 
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Dále se ze stojek demontují hlavice. Upraví se výška stojek a opět se namontují na místo 
jako pomocné podpěry. To znamená, že se opět namontují a dotáhnou nyní už mezi zá-
kladovou desku a spodní líc stropní konstrukce.  

Množství pomocných podpěr se stanoví jako 0,8násobek podpěr v bednění.  

700podpěr v bednění x 0,8= 560kusů podpěr pro pomocné podepření. 

 

6.8.6 Odbednění 

Po uplynutí 28 dní je možné odstranit i pomocné podpěry. Podpěry se demontují povole-
ním matice kladivem. Rukou uchopíme vnitřní trubku podpěry a následně otevřeme nasta-
vovací třmen, aby byla vnitřní trubka uvolněna. Při zasunování vedeme rukou vnitřní 
trubku. Dále jen uložíme podpěry na transportní palety. 

 

 

Obrázek 49: Vyražení klínu 

Obrázek 48: Sklopení nosníků 

Obrázek 47: Demontáž bednících desek 
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6.9 Jakost a kontrola kvality 

Veškeré prováděné konstrukce musí splňovat určité kvalitativní požadavky dle příslušných 

norem. Základní požadavky, bez jejichž kontroly nelze hotovou konstrukci převzít, jsou 

uvedeny dále. Výčet kontrol není úplný, stanovuje pouze minimální kontrolovatelnou hra-

nici. Níže je uveden orientační seznam jednotlivých kontrol železobetonových monolitic-

kých vodorovných konstrukcí, jejichž podrobný popis je zpracován v samostatné příloze 

B.18 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN– MONOLITICKÝ STROP. 

6.9.1 Vstupní kontrola 

1.1 Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů. 

1.2 Kontrola připravenosti staveniště  

1.3 Kontrola provedení předchozích technologických etap 

1.4 Kontrola pracovních strojů a pomůcek 

1.5 Kontrola pracovníků  

1.6 Kontrola skladování materiálu 

1.7 Kontrola dodávky prvků systémového bednění 

1.8 Kontrola dodávky betonářské výztuže 

1.9 Kontrola dodržení podmínek pro betonáž stropní konstrukce 

 

6.9.2 Mezioperační kontrola 

2.1 Kontrola dodávky betonu 

2.2 Kontrola klimatických podmínek 

2.3 Kontrola bednění 

2.4 Kontrola uložení výztuže 

2.5 Kontrola prostupů 

2.6 Kontrola betonáže 

2.7 Kontrola zachování dilatačních celků 

2.8 Kontrola hutnění 

2.9 Kontrola ošetřování betonu 

2.10 Kontrola odbednění 

 

6.9.3 Výstupní kontrola 

3.1 Kontrola geometrické přesnosti 

3.2 Kontrola povrchu betonu 
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6.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Během celého procesu výstavby bytového domu je třeba na staveništi a v jeho okolí do-

držovat požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jednotlivých pracovníků, ale 

i veřejnosti. Staveniště se nachází v blízkosti bytových domů, lze tedy předpokládat pohyb 

veřejnosti na přilehlé komunikaci, popřípadě na přilehlých chodnících. 

 

 Z legislativního hlediska se budeme řídit zejména následujícími právními předpisy: 

• Zákon č. 262/2006 Sb. (novela č. 32/2019 Sb.) zákoník práce 

• Zákon č. 258/2000 Sb. (novela č. 225/2017 Sb.) o ochraně veřejného zdraví 

• Zákon č. 309/2006 Sb. (novela č. 88/2016 Sb.) o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novela č. 136/2016 Sb.) o bližších minimálních požadav-

cích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

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

prostředí 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. (novela č. 170/2014 Sb.) o způsobu evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Podrobnější řešení zásad BOZP při výstavbě bytového domu je zpracováno v samostatné 

kapitole 8. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. 

 

6.11 Ekologie 

Nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. (novela č. 45/2019 Sb.) o odpadech.  

Vyhláška ministerstva životního prostředí 374/2008 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Ka-
talog odpadů) ve znění pozdějších předpisů. 

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou v ta-
kovém technickém stavu, aby nehrozil únik provozních kapalin. Jako prevence před úni-
kem provozních kapalin budou pod odstavené stroje vkládány záchytné plastové vany. 
Odpady budou uloženy do přistavěných kontejnerů k dalšímu zpracování například 
recyklaci, nebo dalšímu použití. 

Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci monolitických železo-
betonových stropů a způsob jejich likvidace: Zatřídění odpadů je provedeno v souladu 
s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. 
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Tabulka 70: Seznam odpadů monolitické stropy 

Kód druhu 

odpadu 

Název druh odpadu Likvidace 

17 04 05 Železo a ocel 
Odvoz k recyklaci 

17 01 01 Beton 
Odvoz k recyklaci 

17 02 01 Dřevo 
Odvoz k dalšímu využití 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
Odvoz na třídírnu odpadů 

16 01 19 Plasty 
Odvoz k recyklaci  

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 
Odvoz na sběrný dvůr 

 
 
Hlučnost 

Nařízení vlády 241/2018 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 

Byla zpracována hluková studie pro vytipovanou nejhlučnější činnost na staveništi. Hlu-

ková studie tvoří jednu z příloh této práce. Při realizaci monolitických konstrukcí se ne-

předpokládá dlouhodobé překračování hlukových limitů. 
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7 PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI 

7.1 Podmínky určení koordinátora BOZP 

Podmínky, kdy musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na sta-

veništi:  

Dle zákona č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracov-

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

práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 

§ 14 odst. 1)  

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel 

stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a 

velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví ne-

ohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě 

stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do 

jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zho-

tovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při pří-

pravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

 

§ 15 odst. 1) 

V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracov-

ních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa stave-

niště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doru-

čeno v listinné nebo elektronické podobě. 
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Dle nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš-

tích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti. 

§ 6 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 k tomuto 

nařízení. Bližší požadavky na obsah a rozsah plánu stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení. 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné 

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikova-

ných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 

2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí uto-

nutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 

podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 

správy. 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovo-

vých, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
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7.2 Seznam nařízení a ustanovení: 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zpracován pro realizaci bytového domu 

Anglický dvůr, Praha 8. Plán bezpečnosti se bude zabývat riziky, která mohou na staveništi 

během výstavby nastat a dále také opatřeními, které by měli rizika minimalizovat. 

 

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

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na sta-

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

zkoušek z odborné způsobilosti  

 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 

 

7.2.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních poža-

davcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

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

Další požadavky na staveniště  

I. Požadavky na zajištění staveniště  

Rizika:  

- Vstup nepovolaných osob do prostoru staveniště  

- Bezpečnost při manipulaci se stroji a materiály na staveništi  

- Ochrana stávajících i nových inženýrských sítí vyskytujících se na staveništi  

 

Opatření:  

Po obvodu celého staveniště bude zřízeno mobilní oplocení výšky 2,0m. Jednotlivé plo-

tové dílce mají délku 2,35m. U vjezdu/výjezdu ze staveniště bude pomocí dvou plotových 

dílců zřízena provizorní uzamykatelná brána, vedle které bude umístěna buňka sloužící 

jako vrátnice. Dále bude u vstupu, který bude zároveň i vjezd na staveniště, buna oplocení 

umístěna výstražná cedule „Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště“ a „Zákaz 

vjezdu – mimo vozidel s povolením stavby“. Na ulici Pod Kynclovkou před křižovatkou 

s ulicí Služská bude umístěna přenosná cedule upozorňující řidiče na výjezd vozidel ze 

stavby. U vstupu na staveniště bude dále umístěna cedule, kde budou popsána jednotlivá 

varování a opatření např. opatření nařizující používání osobních ochranných pracovních 

pomůcek.  

Během provozu strojů musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy vzhledem k po-

užitým strojům a mechanizacím. Stroje a mechanizace musí být v dobrém technickém 

stavu a mohou být obsluhovány pouze osobami s platným strojnickým průkazem na daný 
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stroj. Manipulace s břemeny bude probíhat pouze v prostoru tomu určeném. Uvazování 

břemen budou provádět pouze pracovníci s platným vazačským průkazem. 

 

II. Zařízení pro rozvod energie  

Rizika:  

- Nebezpečí vzniku poranění osob elektrickým proudem  

- Nebezpeční vzniku požáru či výbuchu  

- Porušení rozvodů energií  

 

Opatření:  

Během výstavby budou probíhat pravidelné kontroly a revize rozvodů elektrické energie. 

Staveništní rozvaděče musí být navrženy tak, aby nedocházelo k jejich přetěžování. Výkon 

rozváděné energie musí být dostatečný pro využívané stroje a zařízením. Hlavní vypínač 

elektrické energie musí být umístěn tak, aby byl v případě vzniku nebezpečí přístupný. 

Hlavní vypínač elektrické energie bude označen a s jeho polohou budou seznámeni 

všichni pracovníci na staveništi. Hlavní staveništní rozvaděč musí být zajištěn proti vnik-

nutí nebo manipulaci neoprávněnými osobami. Veškeré elektrické rozvody budou opat-

řeny chráničkou a v místě staveništní komunikace budou vedeny pod zemí v dostatečné 

hloubce.  

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  

Rizika:  

- Vznik úrazu vlivem pádu pracovníků z výšky nebo do hloubky  

- Vznik úrazu pracovníků vlivem nepříznivých klimatických podmínek  

- Vznik úrazu pracovníků vlivem špatného skladování materiálů  

 

Opatření:  

Pracoviště nacházející se ve výškách (1,5- 3m) musí být zabezpečena proti pádu osob 

promocí jednotyčového zábradlí, pracoviště ve výšce (nad 3m) bude zabezpečeno dvou-

tyčovým zábradlím a patní zarážkou. Minimální výška zábradlí je 1,1m.  

Při nepříznivých klimatických podmínkách (např. námraza, silný vítr, snížená viditelnost) 

dojde na pokyn stavbyvedoucího k přerušení prací.  

Při skladování materiálu bude dbáno na doporučení výrobců, jak daný materiál či prvek 

skladovat.  

 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů 

a nářadí na staveništi.  
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I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  

Rizika:  

- Vznik nebezpečí vlivem užívání strojů  

- Vznik nebezpečí vlivem ztráty stability stroje  

 

Opatření:  

Všechny stroje pohybující se na staveništi budou opatřeny zvukovým signalizačním zaří-

zením při pohybu stroje vzad. 

Veškerá obsluha strojů bude seznámena s podmínkami na staveništi, bude proškolena o 

ochraně a bezpečnosti práce na staveništi a o proškolení bude proveden zápis do staveb-

ního deníku. Obsluha musí mít platný strojnický průkaz pro stroj, který bude obsluhovat. 

Obsluha stroje se musí před každým pohybem či zahájením práce ujistit, že se v pracov-

ním dosahu stroje nevyskytuje jiný pracovník. Veškeré pracovní stroje na staveništi budou 

používány v souladu s podmínkami výrobců a bude dbáno na dobrý technický stav strojů. 

O technickém stavu strojů se obsluha ujistí vždy před zahájením jednotlivých prací. Na 

každém stroji bude vedena kniha údržby a závad stroje tam, se budou zapisovat všechny 

závady a opravy provedené na stroji ke kterému kniha náleží.  

Stroje musí být používány tak, aby nedošlo při jejich pohybu ke ztrátě stability, která by 

vedla k poškození stroje nebo vzniku úrazu pracovníků.  

 

II. Stroje pro zemní práce  

Rizika:  

- Ohrožení pracovníku či strojů během používání 

- Nebezpeční sesuvu půdy vlivem pohybu stroje  

 

Opatření:  

Při provádění prací více strojů najednou se bude dbát na dodržování bezpečnostních od-

stupů jednotlivých strojů, které jsou dány maximálním dosahem zvětšeném o 2m. Stavební 

jáma bude zajištěna proti sesunutí zeminy záporovým pažením. Při zemních pracích bude 

vytvořen sjezd do stavební jámy. Boční stěny sjezdu do stavební jámy jsou svahované, 

stejně jako odkopávky na 1. úroveň výkopu stavební jámy. Sklon svahů těchto zemních 

těles jsou 1:1. Minimální vzdálenost stroje od hrany výkopu se rovná hloubce výkopu. Po 

skončení prací se obsluha strojů ujistí o jejich správném odstavení, především o zabez-

pečení stroje proti samovolnému pohybu a také o správné poloze pracovního příslušenství 

stroje.  
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III. Míchačky 

Rizika: 

- Úraz elektrickým proudem  

- Zachycení lopaty bubnem míchačky 

 

Opatření: 

Zabránění možnosti úrazu elektrickým proudem je provádění pravidelných revizí elektric-

kého zařízení. Při ručním plnění míchačky nevkládat lopatu do vnitřního prostoru bubnu 

míchačky. Míchačku plnit pouze při rotaci bubnu. 

 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  

Rizika:  

- Špatné umístění a zajištění stroje  

 

Opatření:  

Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkon-

troluje řidič dopravního prostředku, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze. Při 

přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 

únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci.  

 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky  

Rizika:  

- Nebezpečí vzniku úrazu pracovníků vlivem špatné manipulace  

- Poškození okolních konstrukcí nebo prostředků  

 

Opatření:  

Musí být zajištěn bezpečný příjezd pro čerpadlo a autodomíchávač k místu určení. Před 

manipulací s výložníkem musí být čerpadlo dostatečně zajištěno, aby nedošlo k jeho pře-

klopení. Během čerpání nesmí přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně přemis-

ťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a 

do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

Výložník čerpadla nesmí být používán pro zdvihání a přemisťování břemen. Pohyb čerpa-

dla lze jen s výložníkem v přepravní poloze.  

Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 

čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami pro-

vádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. Strojní zařízení pro povrchové úpravy 

není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem.  
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VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

Rizika: 

- Vznik úrazu při manipulaci s hadicemi pod tlakem 

 

Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové zásobníky, 

jako volně loženého cementu a podobných sypkých hmot (dále jen „volně ložený cement“), 

se obsluha přesvědčí, zda řad není pod tlakem. Dopravní hadice a potrubí je nutno před 

přečerpáváním volně loženého cementu prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není 

dovoleno používat. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen 

nepoškozenými a k tomu určenými spojkami a koncovkami. V průběhu přečerpávání ob-

sluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho přeplnění. Při provozu a údržbě 

přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle návodu k používání, popřípadě 

podle místního provozního bezpečnostního předpisu; přiměřeně se přitom uplatní poža-

davky zvláštního právního předpisu vztahující se na stabilní skladovací zařízení sypkých 

hmot. 

 

IX. Vibrátory  

Rizika:  

- Poškození vibrátoru vlivem špatné manipulace  

 

Opatření:  

Ponorný vibrátor a vibrační lišta musí být používány jen dle podmínek a návodu výrobce. 

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 

ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10m. Ponoření vibrační hlavice po-

norného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrá-

toru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je 

stanoveno v návodu k používání.  

 

XIII. Stavební výtahy  

Rizika:  

- Vznik nebezpečí vlivem špatného technického stavu výtahu  

 

Opatření:  

Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kon-

trolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz.  
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  

Rizika:  

- Nebezpečí vzniku úrazu nebo poškození vlivem špatného odstavení stroje  

 

Opatření:  

Obsluha stroje v případě vzniku závady, zaznamená závadu a o jejím vzniku informuje 

vedení stavby. Při ukončení prací musí být stroj správně odstaven dle návodu k používání 

a dostatečně zajištěn proti samovolnému pohybu. To stejné platí i pro pracovní zařízení 

stroje. Dále obsluha zajistí stroj proti samovolnému spuštění a neoprávněnému užití stroje 

neproškolenou osobou.  

 

XV. Přeprava strojů  

Rizika:  

- Poškození stroje nebo vznik úrazu vlivem špatné manipulace se strojem 

 

Opatření:  

Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení 

musí být prováděno dle pokynů v technických listech stroje. Při přepravě stroje na ložné 

ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné 

ploše dopravního prostředku nesmí zdržovat žádné osoby. Během přepravy musí být 

stroje dostatečně připevněny k přepravní ploše, aby nedošlo k posunutí nebo ztrátě stabi-

lity stroje. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení nebo jiná 

pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu výrobce.  

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  

I. Skladování a manipulace s materiálem  

Rizika:  

- Poškození materiálu vlivem špatného skladování  

- Poškození materiálu vlivem špatné manipulace  

 

Opatření:  

Veškerý materiál dovážený na staveniště bude skladován na plochách k tomu určených. 

Jedná se o skladovací plochy nebo v případě potřeby uzamykatelné sklady umístěné na 

staveništi. Skladovací plochy budou rovné, jejich podklad bude zpevněn a odvodněn mimo 

skládku. Při skladování materiálu musí být dodrženy pokyny výrobců jednotlivých materi-

álů, které jsou uvedeny v technických listech. V případě skladování materiálu na sebe, 

nesmí být výška větší jak 1,8m, v případě skladování palet se zdícími tvarovkami na sebe 



145 

 

lze položit maximálně 2 palety. Mezi skladovaným materiálem bude na skládkách vytvořen 

manipulační prostor minimálně 75cm. Materiál, který nebude uložen na paletách, bude 

podložen dřevěnými podkladky. 

  

II. Příprava před zahájením zemních prací  

Rizika:  

- Poškození inženýrských sítí vlivem špatného vyznačení  

 

Opatření:  

Před zahájením zemních prací budou vytyčeny veškeré trasy inženýrských sítí dle projek-

tové dokumentace. Dále musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jejich rozměry. 

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení, s jejich 

ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být 

před zahájením prací seznámeny obsluhy strojů i ostatní pracovníci.  

 

III. Zajištění výkopových prací  

Rizika:  

- Nebezpečí pádu osob do hloubky  

- Sesunutí zeminy  

 

Opatření:  

Okolo hrany stavební jámy bude provedeno dvoutyčové zábradlí s výškou madla 1,1m a 

střední tyčí minimálně 0,55m, které bude bránit pádu osob do stavební jámy. Veškerá 

vytěžená zemina bude odvážena mimo staveniště. Okraje svahovaných výkopů nesmí být 

zatěžovány, aby nedošlo k utržení svahu a sesunutí zeminy. Přechod o šířce nejméně 

0,75m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5m, 

musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po 

obou stranách. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany vý-

kopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 

stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován 

zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s vý-

jimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v pro-

jektové dokumentaci. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný 

sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o 

sklonu větším než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými 

lištami nebo zarážkami. 
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IV. Provádění výkopových prací  

Rizika:  

- Poškození podzemního vedení inženýrských sítí  

- Nebezpečí vzniku úrazu vlivem špatné manipulace se stroji  

 

Opatření:  

Výkopové práce v ochranných pásmech vedení jsou prováděna pouze ručně, aby se pře-

dešlo poškození vedení při práci stroje. Jednotlivá obnažená vedení budou ihned zajiš-

těna, aby nedošlo k jejich průhybu, vybočení nebo porušení. Při ručním provádění výko-

pových prací musí být pracovníci při práci rozmístěni tak, aby se vzájemně neohrožovali. 

Během práce stroje se pracovníci nesmí zdržovat v ohroženém prostoru stroje. Jedná se 

o maximální dosah jeho pracovního zařízení zvětšený o 2m. Na odlehlých pracovištích, 

kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3m prováděny osamo-

ceně. 

 

V. Zajištění stability stěn výkopů  

Rizika: 

- Sesunutí stěn výkopu 

- Zavalení pracovníka 

 

Opatření: 

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 

větší než 1,3m v zastavěném území a 1,5m v nezastavěném území. V zeminách ne-

soudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počí-

tat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného 

technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. Pažení 

stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 

zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu 

a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sou-

sedství výkopu. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, po-

kud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, roz-

pěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené výkopy a jámy se 

svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postu-

pem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologic-

kým postupem. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fy-

zické osoby, činí 0,8m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné 

provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, 

osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
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VI. Svahování výkopů  

Rizika:  

- Ztráta stability stěn výkopu  

- Sesunutí zeminy  

 

Opatření:  

Stabilita svahu je zajištěna pomocí svahování v poměru 1:1. Aby nedošlo k sesunutí ze-

miny, nebude hrana výkopu zatěžována.  

 

IX. Betonářské práce a práce související  

IX. 1 Bednění  

Rizika:  

- Poškození nebo zborcení bednění  

- Nebezpečí vzniku úrazu osob  

 

Opatření:  

Bednění bude skládáno dle pokynů výrobce bednění. Po osazení na místo určení musí 

být bednění i jeho podpěry únosné a prostorově tuhé. Celý systém musí být navržen tak, 

aby bylo možné jeho postupné odbedňování. Všechny prvky systémového bednění musí 

být v dobrém technickém stavu, aby po jejich sestavení nedošlo ke ztrátě stability. Před 

zahájením betonáže musí být bednění a jeho všechny podpůrné části zkontrolovány.  

 

IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi  

Rizika:  

- Nebezpečí vzniku zranění osob při transportu betonové směsi  

- Poškození bednění  

 

Opatření:  

Při betonáži, u které hrozí pád osob z výšky, musí být pracovní prostor zabezpečen proti 

pádu pracovníků způsobem kolektivní ochrany proti pádu. Samotná betonáž bude prová-

děna z manipulačních prostor vytvořených před betonáží, aby bylo zamezeno pohybu po 

uložené výztuži. Během betonáže bude pověřená osoba provádět kontrolu stavu podpůrné 

konstrukce bednění. Bude určen pracovník, který bude sloužit pro komunikaci mezi obslu-

hou čerpadla a osobou odpovědnou za ukládání betonové směsi. Při betonáži nesmí do-

cházet k hromadění betonově směsi na jednom místě, aby nedošlo k přetěžování pod-

půrné konstrukce bednění.  
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IX. 3 Odbedňování  

Rizika:  

- Vznik nebezpečí vlivem předčasného odbednění  

- Vznik úrazu pracovníků během odbedňování  

 

Opatření:  

Odbednění stropní konstrukce bude provedeno ve dvou fázích, nejdříve částečně (desky, 

nosníky, část podpěr) a poté úplně (zbytek stropních podpěr). Částečné odbednění kon-

strukcí lze zahájit pouze po konzultaci se statikem a ověřením pevnosti betonu. V prostoru 

pod právě odbedňovanou konstrukcí se nebudou zdržovat žádní pracovníci, kromě těch, 

kteří provádí odbedňování. Po odbednění konstrukce se jednotlivé dílce ihned přemístí na 

skladovací plochu, aby nedocházelo k přetížení konstrukce. Postup odbedňování kon-

strukcí musí splňovat požadavky výrobce a požadavky daného technologického předpisu.  

 

IX. 5 Práce železářské  

Rizika:  

- Nebezpečí vzniku úrazu pracovníků vlivem špatné manipulace s výztuží  

 

Opatření:  

Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 

aby pracovníci nebyli ohroženi pohybem materiálu a jeho ukládáním. Při zakracování vý-

ztuže je nutné používání OOPP. 

 

X. Zednické práce  

Rizika:  

- Nebezpečí vzniku úrazu vlivem špatného umístění materiálu  

- Nebezpečí poškození prováděné konstrukce  

 

Opatření:  

Při provádění zdění musí být vytvořen volný pracovní prostor široký minimálně 0,6m. Na 

právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 

kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Prvky pro zdění se nesmí shromažďovat v jednom 

místě, aby nedocházelo k přetěžování stropní konstrukce.  
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XI. Montážní práce  

Rizika:  

- Vznik nebezpečí při přesunu břemene  

- Poškození břemene během jeho přesunu  

 

Opatření:  

Před prováděním montážních prací dojde k náležitému převzetí montážního pracoviště 

fyzickou osobou odpovědnou za jejich provádění. Při pracích budou použity montážní a 

bezpečnostní pomůcky dané technologickým postupem nebo předpisem. Vázací pro-

středky použité při práci musí umožnit takové zavěšení dílce, které je dané výrobní doku-

mentací výrobce. Způsob a místo upevnění vázacích prostředků musí být takové, aby pře-

sun a následné uvolnění mohlo být provedeno bezpečně. Během zdvihání a přesunu bře-

mene se musí všechny fyzické osoby poblíž držet v bezpečné vzdálenosti. Osazování a 

zajištění dílce proti vychýlení může začít v okamžiku, kdy je dílec ustálen nad místem 

montáže. Zajišťování budou provádět pracovníci buď z montážních plošin, nebo rovnou z 

konstrukce. Až po dostatečném zajištění se může dílec uvolnit od závěsu zdvihacího pro-

středku.  

 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách  

Rizika:  

- Nebezpečí vzniku úrazu popálením  

- Nebezpečí vzniku požáru  

 

Opatření:  

Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných ná-

dobách bude zajištěno dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním 

právním předpisem. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou po-

lohu jiným způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí 

tyto prostředky být chráněny proti propálení. Bude zajištěno, aby pracovní postup, při 

němž fyzická osoba provádějící natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, 

nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5m od volného okraje pracoviště ve výšce. 

 

XIV. Lepení krytin podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce  

Rizika:  

- Vznik úrazu či poškození vlivem nedodržení technologického postupu  

 

Opatření:  

Dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, vyrov-

návacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu. 
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Při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání překročení 

nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší. 

Seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbě, kde se budou tyto práce 

provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich. 

 

XV. Malířské a natěračské práce  

Rizika:  

- Nebezpečí nadýchání se škodlivých látek 

- Nebezpečí vzniku úrazu pádem z pomocné konstrukce  

 

Opatření:  

Všechny malířské a natěračské práce budou prováděny dle daného technologického po-

stupu a návodu k používání. Během prací budou pracovníci používat osobní ochranné 

pracovní pomůcky.  

 

7.2.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bez-

pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky.  

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  

Rizika:  

- Vznik úrazu vlivem pádu osob z výšky  

 

Opatření:  

V místech, kde hrozí pád osob z výšky, tedy u volných okrajů bude zřízeno zábradlí. Bude 

se skládat z horní tyče (madla), střední tyče a zarážky u podlahy o výšce minimálně 

150mm. Horní tyč bude ve výšce minimálně 1,1m nad podlahou, nestanoví-li právní před-

pisy jinak. Je-li výška nad okolní úrovní větší než 2m, je potřeba mezí horní tyč a zarážku 

u podlahy umístit jednu nebo více středních tyčí, aby bylo zajištěna mezera max. 44cm. 

 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Rizika: 

- Pád při kladení desek stropního bednění 

Opatření: 

Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly po-

vaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
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bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky prů-

vodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, 

které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.  

Podle účelu a způsobu použití se rozlišují: 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům 

z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 

Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 

součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5m od vol-

ného okraje), 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 

nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vy-

prostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dosta-

tečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zra-

nění zaměstnance. 

 

III. Používání žebříků  

Rizika:  

- Nebezpečí vzniku úrazu při pohybu pracovníků na žebřících  

- Pád, zřícení, ztráta stability žebříku  

 

Opatření:  

Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečněj-

ších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně 

kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumož-

ňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 

ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako na-

příklad přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 

vykonávat. 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku 

a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg, pokud 

zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 

Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 

jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 

spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za příčlemi musí být volný 
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prostor alespoň 0,18m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 

alespoň 0,6m. 

Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12m nelze používat. 

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 

za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8m, u dvojitého 

žebříku nejméně 0,5m od jeho horního konce. 

Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 

zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku 

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů  

Rizika:  

- Nebezpečí vzniku úrazu vlivem špatného skladování  

- Nebezpečí přetížení konstrukce  

 

Opatření:  

Veškerý materiál a nářadí musí být uloženo a skladováno v souladu s technologickým 

předpisem a nařízením výrobce. Během prací i při uskladnění nesmí dojít k jejich uvolnění 

či pádu a možnosti vzniku úrazu. Při skladování materiálu na konstrukcích nesmí dojít k 

překročení stanovené únosnosti konstrukce.  

 

V. Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí  

Rizika:  

- Nebezpeční vzniku úrazu vlivem padajících materiálů a předmětů  

 

Opatření:  

Bude určen ohrožený prostor například okolo lešení, na kterém se bude realizovat fasáda 

objektu, tento prosto bude označen výstražnou páskou a pracovníci budou poučeni, že se 

v tomto prostoru nesmí pohybovat. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje dle 

tabulky:  
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VI. Práce na střeše  

Rizika:  

- Nebezpečí pádu pracovníků ze střešní konstrukce  

 

Opatření:  

Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 

otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo po-

užitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.  

 

VII. Dočasné stavební konstrukce  

Rizika:  

- Nebezpečí zřícení dočasné konstrukce  

 

Opatření:  

Dočasné konstrukce, v našem případě lešení, musí splňovat bezpečnostní opatření jako 

je pevnost, stabilita, rozměry atd. V průběhu celé stavby budou probíhat pravidelné pro-

hlídky těchto konstrukcí. V případě zjištění vady či poruchy konstrukce, musí být práce na 

této konstrukci přerušeny a závady odstraněny. Pokud dojde ke zhoršení povětrnostních 

podmínek, bude rozhodnuto o přerušení prací na lešení. Musí být zajištěná bezpečná 

montáž a demontáž konstrukce, která je dána návodem.  

 

VIII. Shazování předmětů a materiálů  

Rizika:  

- Nebezpečí vzniku úrazu shozeným předmětem nebo materiálem  

 

Obrázek 50: Tabulka ochranných pásem pod lešením 
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Opatření:  

Během provádění veškerých prací na stavbě nebude uvažováno se shazováním předmětů 

a materiálů z výšek. V případě nutnosti shozu, musí být místo dopadu zabezpečeno proti 

vstupu osob a jeho nejbližší okolí chráněno proti případnému odrazu předmětu nebo ma-

teriálu.  

 

IX. Přerušení práce ve výškách  

Rizika:  

- Nebezpečí vzniku úrazu vlivem nepříznivých klimatických podmínek  

 

Opatření:  

Během provádění prací bude pravidelně kontrolováno počasí. V případě nepříznivých kli-

matických podmínek budou práce ve výškách přerušeny. Jedná se o případy, kdy rychlost 

větru bude vyšší než 8 m/s (při práci na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících 

nad 5m výšky práce a při použití osobního zajištění), nebo při bouři, silném dešti a sněžení. 

Při ostatních pracích při větru o rychlosti nad 11m/s, viditelnosti menší než 30m a teplotě 

prostředí nižší než -10°C.  
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8 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

8.1 Obecné informace 

Realizovaná stavba nebude ohrožovat provozem své okolí. Při výstavbě nebude vznikat 

toxický odpad. Stavba se nenachází v chráněném území, dále nebude poškozovat okolní 

rostliny ani živočichy. 

S odpady, které vzniknou při stavební činnosti bude zacházeno podle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a ve znění následujících platných 

nebo prováděcích předpisů. Dalším důležitým dokumentem je katalog odpadů, vyhláška 

č. 93/2016 Sb., podle tohoto dokumentu budou odpady na staveništi tříděny a dále odvá-

ženy k dalšímu zpracování nebo k likvidaci. Na staveništi je vyhrazené místo tam budu 

soustředěny kontejnery o různých objemech na ukládání odpadu. 

8.2 Rozdělení odpadů 

Odpady vznikající při stavební činnosti budou roztříděny na stavební a komunální odpad. 

Dále se budou odpady třídit podle katalogu odpadů. Nejčastěji vyskytované odpady jsou 

uvedeny v tabulce. Vytříděné odpady budou odváženy k dalšímu využití, uložení na 

skládku, nebo na sběrné místo. 

Odvoz a zpracování odpadů bude zajištovat hned několik firem. Skladování suti bude 

stejně jako skladování zeminy zajišťovat firma se sklady v Radotíně, tam se suť bude drtit 

a třídit na jednotlivé frakce a dále využívat. Odvoz železného šrotu bude provádět stavba 

sama na pobočku firmy KAREL PROBOŠT – Výkup a prodej papíru, železa a barevných 

kovů v Ládví. O odvoz ostatního odpadu vznikajícího na stavbě se bude starat firma FCC 

Environment.  

 

Tabulka 71: Seznam odpadů ze stavby 

Kód druhu 

Odpadu 

Název druh odpadu Likvidace 

17 04 05 Železo a ocel 
Odvoz k recyklaci 

17 01 01 Beton 
Odvoz k recyklaci 

17 02 01 Dřevo 
Odvoz k dalšímu využití 

17 02 03 Plasty 
Odvoz k recyklaci 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
Odvoz na sběrný dvůr 

17 05 04 Zemina a kamení 
Odvoz k dalšímu využití 
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17 06 03 

(nebez-

pečný) 

Izolační materiály 
Odvoz na sběrný dvůr 

17 09 03 

(nebez-

pečný) 

Jiné stavební a demoliční odpady 
Odvoz na sběrný dvůr 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
Odvoz na sběrný dvůr 

20 01 01 Papír a lepenka 
Odvoz k recyklaci 

20 01 02 Sklo 
Odvoz k recyklaci  

20 01 11 Textilní materiál 
Odvoz na sběrný dvůr 

20 01 39 Plasty 
Odvoz k recyklaci 

20 03 01  Směsný komunální odpad 
Odvoz na skládku 

20 03 99  Komunální odpady jinak blíže neurčené 
Odvoz na skládku 

 

8.3 Ochrana proti hluku a prachu  

Stavba se nachází v území s okolní bytovou zástavbou, proto by se měl omezovat nad-

měrný hluk od stavební mechanizace. Činnosti produkující nadměrný hluk budou prová-

děny od 8:00 do 16:00. V této době může být překračován limit stanoven v nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění na-

řízení vlády č. 217/2016 Sb. O nadměrném zatížení okolí hlukem je zpracována studie 

B.15, která je přílohou k této práci. Ve studii je také navrženo několik variant řešení. 

Pro snížení prašnosti v okolí staveniště, budou prašné materiály kropeny vodou. Během 

výstavby by nemělo docházet k znečišťování ovzduší pálením materiálů a odpadu na 

stavbě. Všechny lehké materiály a pracovní pomůcky budou uschovány v uzamykatelném 

skladu, nebo budou dostatečně zabezpečeny proti pohybu například za větru. 

8.4 Znečištění komunikace a únik provozních kapalin  

Úniku provozních kapalin by se mělo předcházet pravidelnou prohlídkou strojů pohybují-

cích se na staveništi. Pokud dojde k úniku provozní kapaliny ze strojů, musí být tento od-

pad zlikvidován. Likviduje se pomocí sady na likvidaci provozních kapalin. Sada obsahuje: 

sypký sorbent, plechový kyblík, lopatku a smetáček. Tato sada bude vždy na staveništi 

v zamykatelné buňce. 

Při úniku provozních látek se postupuje tak, že unikající kapalinu zachytíme v kyblíku a 

rozlitou kapalinu posypeme sorbentem. Znečištěný sorbet následně dopravíme k ekolo-

gické likvidaci na skládku odpadu. 
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Znečištění přilehlé komunikace v ulici Služská zabráníme tím, že na staveništi bude umís-

těna mobilní mycí rampa, která odstraňuje jemné částice bahna. Pro hrubé nečistoty slouží 

staveništní komunikace ze silničních panelu, kde se počítá s vypadáním bláta například 

z dvojmontáže. Při vysokém znečištění panelové staveništní komunikace se traktorbag-

rem seškrabe bahno a naloží se na kontejner se zeminou z čistící rampy. Na čistící rampě 

dojde k dočištění podvozku a nákladní automobil vyjede na ulici Služská již čistý.  

8.5 Poučení pracovníků  

Pracovníci, kteří se budou pohybovat na stavbě, budou seznámeni s environmentálním 

plánem stavby. Technickohospodářští pracovníci budou průběžně dohlížet na dodržování 

enviromentálního plánu a nad čistotou celé stavby. Každá pracovní četa je povinna uklidit 

pracoviště minimálně jednou týdně, lépe každý den. Po skončení prací a před nástupem 

další čety bude pracoviště zkontrolováno a vyčištěno od komunálního odpadu.  

Obrázek 51: Havarijní souprava 
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ZÁVĚR: 

Tématem mé diplomové práce byla realizace hrubé stavby bytového domu Anglický dvůr 

v Praze 8. Tuto stavbu jsem si vybral pro její rozsah a umístění. Stavba mě na první pohled 

zaujala a chtěl jsem se s celou stavbou blíže seznámit. Přednosti této stavby jsou hlavně 

konstrukční systém a celé založení stavby. Jelikož je záměrem projektu maximální využití 

pozemku, bylo nutné se podrobně zabývat návrhem a způsobem realizace celé stavby. 

Snažil jsem se navrhnout zařízení staveniště tak, aby vyhovovalo všem etapám výstavby. 

Dále jsem věnoval nemalou pozornost návrhu a optimalizaci dopravních tras.  

V rámci zpracování této práce jsem se snažil prohloubit své znalosti a dovednosti s před-

výrobní přípravou stavby v oblasti rozpočtování, časového plánování a návaznosti jednot-

livých činností. Na závěr chci dodat, že zpracování této práce pro mě bylo velkým příno-

sem. V mnohém mi také pomohla odborná praxe v rámci, které jsem nasbíral praktické 

zkušenosti a následně je využil při psaní diplomové práce. 
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Zákony pro lidi (https://www.zakonyprolidi.cz/) 

 

Normy (https://csnonline.agentura-cas.cz/) 

 

Hydrofobní sorbent Vapex (https://www.reoamos.cz/hydrofobni-sorbent-vapex-8-l/d-

8137/) 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.vutbr.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://csnonline.agentura-cas.cz/
https://www.reoamos.cz/hydrofobni-sorbent-vapex-8-l/d-8137/
https://www.reoamos.cz/hydrofobni-sorbent-vapex-8-l/d-8137/


164 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ: 

Obrázek 1: Mapa okolí stavby ....................................................................................... 25 

Obrázek 2: Tabulka zákazů ........................................................................................... 54 

Obrázek 3: Tabulka evakuační shromaždiště ................................................................ 56 

Obrázek 4: Tabulka skladování rámového bednění ....................................................... 60 

Obrázek 5: Tabulka skladování palet bednění ............................................................... 60 

Obrázek 6: Trasa A ....................................................................................................... 73 

Obrázek 7: Trasa B ....................................................................................................... 74 

Obrázek 8: Trasa C ....................................................................................................... 75 

Obrázek 9: Trasa D ....................................................................................................... 76 

Obrázek 10: Trasa E ..................................................................................................... 77 

Obrázek 11: Trasa F ..................................................................................................... 78 

Obrázek 12: Trasa G ..................................................................................................... 79 

Obrázek 13: Zájmový bod G1 ........................................................................................ 81 

Obrázek 14: Zájmový bod G2 ........................................................................................ 81 

Obrázek 15: Zájmový bod G3 ........................................................................................ 82 

Obrázek 16: Zájmový bod G4 ........................................................................................ 82 

Obrázek 17: Zájmový bod G5 ........................................................................................ 83 

Obrázek 18: Zájmový bod G6 ........................................................................................ 83 

Obrázek 19: Zájmový bod G7 ........................................................................................ 84 

Obrázek 20: Zájmový bod G8 ........................................................................................ 84 

Obrázek 21: Zájmový bod G9 ........................................................................................ 85 

Obrázek 22: Trasa H ..................................................................................................... 86 

Obrázek 23: Trasa CH................................................................................................... 87 

Obrázek 24: Umístění věžového jeřábu ......................................................................... 91 

Obrázek 25: Zátěžová křivka věžového jeřábu .............................................................. 92 

Obrázek 26: Tabulka parametrů výložníku .................................................................... 97 

Obrázek 27: Dosahy rypadla ......................................................................................... 97 

Obrázek 28: Doplňující parametry Tatra ........................................................................ 98 

Obrázek 29: Schéma pilotovací soupravy přepravní/ pracovní pozice ........................... 99 

Obrázek 30: Schéma pilotovací soupravy přepravní/ pracovní .................................... 100 

Obrázek 31: Doplňující parametry rypadlo- nakladač .................................................. 101 

Obrázek 32: Doplňující informace autojeřáb Praga ..................................................... 102 

file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307633
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307634
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307635
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307636
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307637
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307638
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307639
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307640
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307641
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307642
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307643
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307644
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307645
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307646
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307647
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307648
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307649
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307650
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307651
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307652
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307653
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307654
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307655
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307656
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307657
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307658
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307659
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307660
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307661
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307662
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307663
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307664


165 

 

Obrázek 33: Doplňující informace autodomíchávač ..................................................... 103 

Obrázek 34: Schéma nástavby autodomíchávač ......................................................... 103 

Obrázek 35: Doplňující informace automobilové čerpadlo ............................................ 104 

Obrázek 36: Doplňující informace věžový jeřáb ........................................................... 105 

Obrázek 37: Doplňující informace nákladní automobil MAN ......................................... 111 

Obrázek 38: Příprava stojky ......................................................................................... 125 

Obrázek 39: Montáž nosníků ....................................................................................... 125 

Obrázek 40: Spoj bednících desek ............................................................................... 126 

Obrázek 41: Montáž závěsné hlavy ............................................................................. 126 

Obrázek 42: Bednění čela stropní desky ...................................................................... 127 

Obrázek 43: Bednění průvlaku ..................................................................................... 127 

Obrázek 44: Kotvení zábradlí ....................................................................................... 128 

Obrázek 45: Odebrání mezilehlých stojek .................................................................... 131 

Obrázek 46: Spouštění stojek ...................................................................................... 131 

Obrázek 47: Demontáž bednících desek...................................................................... 132 

Obrázek 48: Sklopení nosníků ..................................................................................... 132 

Obrázek 49: Vyražení klínu .......................................................................................... 132 

Obrázek 50: Tabulka ochranných pásem pod lešením ................................................. 153 

Obrázek 51: Havarijní souprava ................................................................................... 158 

 

  

file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307665
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307666
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307667
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307668
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307669
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307670
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307671
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307672
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307673
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307674
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307675
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307676
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307677
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307678
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307679
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307680
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307681
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307682
file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307683


166 

 

SEZNAM TABULEK: 

Tabulka 1: Hlavní geotechnická rozhraní ....................................................................... 21 

Tabulka 2: Propočet dle THU ........................................................................................ 32 

Tabulka 3: Parcely dotčené výstavbou .......................................................................... 38 

Tabulka 4: Potřeba elektrické energie- stroje ................................................................. 41 

Tabulka 5: Potřeba elektrické energie- st. buňky ........................................................... 41 

Tabulka 6: Potrěba elektrické energie- osvětlení ........................................................... 42 

Tabulka 7: Potřeba vody pro staveniště ......................................................................... 42 

Tabulka 8: Technické údaje kontejner BK1.................................................................... 44 

Tabulka 9: Technické údaje kontejner LK1 .................................................................... 45 

Tabulka 10: technické údaje kontejner BK2 ................................................................... 46 

Tabulka 11: Technické údaje oplocení .......................................................................... 48 

Tabulka 12: Technické údaje čistící rampa .................................................................... 48 

Tabulka 13: Technické údaje kontejnery ....................................................................... 49 

Tabulka 14: Technické údaje staveništní rozvaděč ........................................................ 50 

Tabulka 15: Technické údaje kontejner SK1 .................................................................. 52 

Tabulka 16: Parametry dopravy zeminy ........................................................................ 59 

Tabulka 17: Parametry dopravy bednění ....................................................................... 61 

Tabulka 18: Parametry dopravy ocelových profilů a věžového jeřábu ............................ 62 

Tabulka 19: Parametry dopravy betonářské výztuže a stavebního materiálu ................. 62 

Tabulka 20: Parametry dopravy betonové směsi ........................................................... 63 

Tabulka 21: Parametry dopravy pilotovací soupravy ..................................................... 64 

Tabulka 22: Parametry dopravy strojů pro zemní práce ................................................. 65 

Tabulka 23: Parametry dopravy autojeřábu ................................................................... 65 

Tabulka 24: Zájmové body trasa A ................................................................................ 73 

Tabulka 25: Zájmové body trasa B ................................................................................ 74 

Tabulka 26: Zájmové body trasa C ................................................................................ 75 

Tabulka 27: Zájmové body trasa D ................................................................................ 77 

Tabulka 28: Zájmové body trasa E ................................................................................ 78 

Tabulka 29: Zájmové body trasa F ................................................................................ 78 

Tabulka 30: Zájmové body trasa G ................................................................................ 80 

Tabulka 31: Zájmové body trasa H ................................................................................ 86 

Tabulka 32: Zájmové body trasa CH ............................................................................. 87 

file:///C:/Users/Marek/Desktop/DP/moje/DP-%20TEXTOVÁ%20ČÁST%20snad%20s%20formátem%20na%20tisk%20opraveno%20N+P.docx%23_Toc29307694


167 

 

Tabulka 33: Parametry rypadlo ......................................................................................96 

Tabulka 34: Parametry nákladní automobil Tatra ...........................................................98 

Tabulka 35: Parametry pilotovací souprava- Bauer ........................................................99 

Tabulka 36: Parametry vrtací souprava- Klemm ........................................................... 100 

Tabulka 37: Parametry rypadlo- nakladač .................................................................... 101 

Tabulka 38: Parametry autojeřáb ................................................................................. 102 

Tabulka 39: Parametry autodomíchávač ...................................................................... 103 

Tabulka 40: Parametry autočerpadlo ........................................................................... 104 

Tabulka 41: Parametry věžový jeřáb ............................................................................ 105 

Tabulka 42: Parametry nákladoosovní výtah ................................................................ 106 

Tabulka 43: Parametry silo na suché směsi ................................................................. 106 

Tabulka 44: Parametry silomat ..................................................................................... 107 

Tabulka 45 Parametry omítačka .................................................................................. 107 

Tabulka 46: Parametry tahač Volvo FH 16.750 ............................................................ 108 

Tabulka 47: Parametry plato Kel- Berg ........................................................................ 108 

Tabulka 48: Parametry tahač Volvo FH 440 ................................................................. 109 

Tabulka 49: Parametry plato Kässbohrer ..................................................................... 109 

Tabulka 50: Parametry plato Kögel .............................................................................. 110 

Tabulka 51: Parametry nosič kontejnerů ...................................................................... 110 

Tabulka 52: Parametry nákladní automobil MAN ......................................................... 111 

Tabulka 53: Vibrační deska .......................................................................................... 112 

Tabulka 54: Vibrační pěch ........................................................................................... 112 

Tabulka 55: Totální stanice .......................................................................................... 112 

Tabulka 56: Svářecí invertor ........................................................................................ 113 

Tabulka 57: Svářečská kukla ....................................................................................... 113 

Tabulka 58: Okružní pila .............................................................................................. 113 

Tabulka 59: Vrtačka s příklepem .................................................................................. 114 

Tabulka 60: Akušroubovák ........................................................................................... 114 

Tabulka 61: Úhlová bruska .......................................................................................... 114 

Tabulka 62: Ponorný vibrátor ....................................................................................... 115 

Tabulka 63: Vibrační lišta ............................................................................................. 115 

Tabulka 64: Textilní čtyřhák ......................................................................................... 115 

Tabulka 65: Badie na beton ......................................................................................... 116 

Tabulka 66: Stavební míchačka ................................................................................... 116 



168 

 

Tabulka 67: Víceúčelová pila ....................................................................................... 116 

Tabulka 68: Soupis stropního bednění ........................................................................ 118 

Tabulka 69: Soupis bednění průvlaky .......................................................................... 119 

Tabulka 70: Seznam odpadů monolitické stropy.......................................................... 135 

Tabulka 71: Seznam odpadů ze stavby ....................................................................... 156 

 

 

  



169 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

B.1 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

B.2  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

B.3  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ DOKONČOVACÍ PRÁCE 

B.4  DOPRAVNÍ SITUACE V OKOLÍ STAVENIŠTĚ 

B.5 SCHÉMA UMÍSTĚNÍ ČERPADLA– SPODNÍ STAVBA 

B 6 SCHÉMA UMÍSTĚNÍ ČERPADLA– VRCHNÍ STAVBA 

B.7 POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI VĚŽOVÉHO JEŘÁBU 

B.8 SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ STROPNÍHO BEDNĚNÍ 2. PP 

B.9 PROPOČET STAVBY DLE THU 

B.10 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN– OBJEKTOVÝ 

B.11 POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO HRUBOU STAVBU SO 01 

B.12  ČASOVÝ HARMONOGRAM HRUBÉ STAVBY SO 01 

B.13  LIMITKY ZDROJŮ 

B.14  PLÁN POTŘEBY ZDROJŮ– PRACOVNÍCI, STROJE 

B.15  HLUKOVÁ STUDIE PILOTÁŽE 

B.16  NÁVRH SMLOUVY O DÍLO PRO HRUBOU STAVBU 

B.17  ŽÁDOST O ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTORU 

B.18  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO MONOLITICKÝ STROP 

 


